Lời nói đầu
Hướng dẫn sử dụng vận hành này là hướng dẫn vận hành cho bạn về Kính hiển vi nhãn khoa
LuxOR RevaliaTM và Kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM Q-VUETM, và xem xét các lựa
chọn có sẵn cho khách hàng; vì vậy, khi đọc hướng dẫn sử dụng này, hãy bỏ qua các lựa chọn
không phù hợp với thiết bị riêng của bạn.
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành thiết bị.
Các thiết lập nên được vận hành theo hướng dẫn để không hạn chế thao tác phẫu thuật của bác sĩ;
tuy nhiên, trước khi thử các thiết lập khác, bác sĩ phẫu thuật và trợ lý nên được trải nghiệm hệ
thống và quen thuộc với các thiết lập mới.
Việc cải tiến thiết bị là một tiến trình tiếp diễn, do đó, những thay đổi về thiết bị sẽ được thực
hiện sau khi in hướng dẫn sử dụng này.
Cảnh báo, Thận trọng và Lưu ý
Đọc kỹ phần Cảnh báo, Thận trọng và Lưu ý trong hướng dẫn sử dụng này.
•
•
•

CẢNH BÁO được viết để từng cá nhân tự bảo vệ thân thể mình.
Thận trọng, chữ THẬN TRỌNG được viết ở giữa phía trên văn bản để cảnh báo về hư
hỏng thiết bị.
LƯU Ý: được viết để đưa ra các thông tin cần lưu ý.
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Bảo trì sản phẩm
Đối với bảo trì sản phẩm, vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Kỹ thuật của Alcon theo số điện thoại
cung cấp bên dưới.
Nếu khách hàng gặp sự cố với hệ thống, nên tham khảo Hướng dẫn vận hành và phần Khắc phục
trong bảng hướng dẫn sử dụng này. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, nên chuyển đến Phòng Dịch vụ Kỹ
thuật Alcon hoặc đại diện bảo hành được ủy quyền tại Việt Nam.
Để có hiệu quả tối ưu, người dùng cần có trách nhiệm đem đi bảo trì hệ thống và các phụ kiện
của hệ thống tối thiểu một năm một lần. Cần bảo trì dự phòng bổ sung tùy theo mức độ sử dụng
hệ thống. Các kỹ sư bảo trì tại chỗ của Alcon được đào tạo và có trình độ chuyên môn cao.
Hiệu suất an toàn nên được điều chỉnh bởi người sử dụng (ví dụ nhân viên bảo trì có chuyên
môn,…) tối thiểu một năm một lần. Điện trở nối đất, dòng điện rò, và điện áp chịu được điện
môi phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn của mỗi quốc gia.
Để tránh các vận chuyển khi không cần thiết, vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Kỹ thuật Alcon
trước khi hoàn lại bất kỳ hệ thống hoặc phụ kiện nào. Nếu cần thiết phải hoàn lại thiết bị, Dịch
vụ bảo hành đổi trả sản phẩm (RMA) sẽ cung cấp hướng dẫn vận chuyển phù hợp.
Phòng Dịch vụ Kỹ thuật
Nếu có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ đại diện của Alcon tại Việt
Nam hoặc Phòng Dịch vụ Kỹ thuật Alcon tại:
Alcon Research, LLC.
15800 Alton Parkway
Irvine, California 92618-3818
Phòng Dịch vụ Kỹ thuật Alcon
(949) 753-1393
US Toll Free 800/832-7827
FAX (949) 505-6614
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Giới hạn bảo hành
Alcon Laboratories, Inc., sẽ sửa chữa hoặc thay thế một số hệ thống hoặc phụ kiện đi kèm bị lỗi
về nguyên vật liệu và/hoặc nhân viên trong thời gian một (1) năm kể từ ngày lắp đặt đầu tiên.
Bảo hành này áp dụng cho người mua hệ thống ban đầu khi hệ thống nói trên được lắp đặt, bảo
quản và vận hành đúng theo hướng dẫn đã công bố (vui lòng xem mục BẢO HÀNH THIẾT BỊ).
Alcon không có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ bảo hành này đối với các hư hỏng hoặc phá hoại
hệ thống bao gồm các hư hỏng hoặc phá hoại (i) bị gây ra bởi hỏa hoạn, cháy nổ, bạo động, dân
biến, hỏa tiển, chiến tranh hoặc thiên tai bao gồm nhưng không giới hạn sấm chớp, gió bão, mưa
đá, lũ lụt hoặc động đất, hoặc (ii) bị gây ra bởi việc sử dụng không đúng của khách hàng hoặc
bảo dưỡng hệ thống đã đề cập không đúng. Không bao gồm các vỏ bọc bóng đèn, mô-đun LED,
cầu chì, nút vặn/tay cầm trong hướng dẫn sử dụng này.
Bảo hành này không bao gồm các hư hỏng được gây ra từ việc sửa chữa dịch vụ hoặc thay khác
bởi bất kỳ cá nhân nào trừ các nhân viên bảo trì được Alcon cấp phép. Bất kỳ bảo hành được
Alcon cung cấp đối với thiết bị này sẽ vô hiệu hóa, không có hiệu lực và bị ảnh hưởng nếu thiết
bị được bảo dưỡng bởi bất kỳ người nào trừ nhân viên bảo trì được Alcon cấp phép. Cụ thể,
Alcon sẽ không có nghĩa vụ thay, sửa chữa hoặc ghi nợ tài khoản của khách hàng đối với chi phí
thiết bị được bảo dưỡng hoặc thay khác bởi các cá nhân trừ nhân viên bảo trì được Alcon cấp
phép.
Các bảo hành đã nêu trên là nghĩa vụ bảo hành duy nhất của Alcon, việc sửa chữa được cung
cấp trên đây thay cho bất kỳ và tất cả các việc sửa chữa khác. Không có thỏa thuận, cam đoan
hoặc đảm bảo nào khác – bằng miệng hay văn bản, thể hiện hoặc ngụ ý – bao gồm nhưng không
giới hạn các đảm bảo mang tính thương mại hoặc thích hợp cho mục đích cụ thể. Alcon sẽ không
có trách nhiệm bất cứ điều gì đối với hư hỏng bất ngờ hoặc mang tính hậu quả phát sinh từ lỗi,
sử dụng không đúng, hoặc sửa chữa và bảo dưỡng không được cấp phép.
CẢNH BÁO!
Việc sử dụng phụ kiện khác phụ kiện do Alcon sản xuất có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất của
hệ thống và gây ra các rủi ro. Nếu phát hiện một phụ kiện không do Alcon sản xuất góp phần gây
ra sự cố của thiết bị trong thời gian bảo hành, bảo dưỡng sẽ được cung cấp với mức giá hiện
hành.
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BẢO HÀNH THIẾT BỊ
I. THÔNG TIN BẢO HÀNH TẠI VIỆT NAM
Tên cơ sở: Công ty TNHH DKSH Việt Nam
Địa chỉ:
- Tại thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng đại diện Công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận
10, Hồ Chí Minh.
Điện thoại cố định: (028) 3812 5848
- Tại Hà Nội: Chi nhánh Công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Hà Nội, Toà nhà CEO, lô HH2-1
KĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại cố định: (024) 3787 7979
II. ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI GIAN BẢO HÀNH
Thời gian bảo hành:
Thông tin chi tiết về thời gian bảo hành cho hệ thống kính hiển vi phẫu thuật nhãn khoa
LuxOR LX3 được thể hiện ở bảng dưới đây.
Tên sản phẩm

STT
1

Chân máy LUXOR REVALIA 8065753095

Thời gian bảo hành
(tháng)
kể từ ngày nhận hàng
từ nhà phân phối
12

5

KÍNH HIỂN VI NHÃN KHOA LUXOR REVALIA Q-VUE
200 mm 8065753071
KÍNH HIỂN VI NHÃN KHOA LUXOR REVALIA Q-VUE
175 mm 8065753072
KÍNH HIỂN VI NHÃN KHOA LUXOR REVALIA 175 mm
8065753073
Bộ kính hiển vi LuxOR LX3 Q-VUE 200 mm 8065753062

6

Bộ kính hiển vi LuxOR LX3 Q-VUE 175 mm 8065753063

12

7

Chân máy LuxOR LX3 ENH 8065753064

12

8

Bộ kính hiển vi LuxOR LX3 175 mm 8065753065

12

9

Chân máy LX3 8065752560

12

2
3
4

10
11
12
13

KÍNH HIỂN VI NHÃN KHOA LuxOR LX3 Q-VUE 200 mm
8065752567
KÍNH HIỂN VI NHÃN KHOA LuxOR LX3 Q-VUE 175 mm
8065752568
KÍNH HIỂN VI NHÃN KHOA LuxOR LX3 175 mm
8065752570
Bàn đạp điều khiển LX3 8065752566

12
12
12
12

12
12
12
12

Điều kiện bảo hành:
Thiết bị sẽ được bảo hành khi kỹ sư của công ty TNHH DKSH Việt Nam xác định lỗi trên
thiết bị là lỗi của nhà sản xuất.
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Mọi lỗi phát sinh gây ra bởi người sử dụng (ví dụ như các lỗi do người dùng không tuân thủ
hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo trì thiết bị của nhà sản xuất; các trường hợp hư hỏng do
người dùng làm rơi/gãy thiết bị, ...) đều không nằm trong phạm vi bảo hành.
Ngoài ra, công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bảo hành cho những hư hỏng hoặc
thiệt hại của thiết bị mà là kết quả do cháy nổ, hỏa hoạn, bạo loạn, bạo động dân sự, máy bay,
chiến tranh, hoặc bất kỳ thiệt hại do thiên tai bao gồm nhưng không giới hạn sét, mưa bão,
mưa đá, lũ lụt, động đất.
Ngoài ra, các bộ phận đi kèm khác của hệ thống kính hiển vi phẫu thuật nhãn khoa
LuxOR LX3 không được liệt kê trong bảng trên là các sản phẩm chỉ có thể thay thế mà
không sửa chữa và do đó không có chế độ bảo hành. Các sản phẩm chỉ có thể đổi trả ngay thời
điểm nhận hàng từ nhà phân phối nếu xác định có lỗi trên sản phẩm được giao. Để được đổi
trả, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Alcon tại Việt Nam.
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PHẦN 1 – THÔNG TIN CHUNG
Giới thiệu
Mô tả sản phẩm
Hệ thống kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) và LuxOR RevaliaTM Q-VueTM
là thiết bị phẫu thuật nhãn khoa dùng để phóng đại hình ảnh và chiếu sáng mắt phẫu thuật trong
quá trình phẫu thuật.
Cả 2 hệ thống này đều được dùng cho phóng đại hình ảnh trong quá trình phẫu thuật nhãn khoa
bao gồm phẫu thuật đục thủy tinh thể, võng mạc và giác mạc.
Bộ phận Q-VueTM được thêm trên nền hệ thống LuxOR TM để hỗ trợ về hình ảnh chân thực hơn
(công nghệ stereo zero-degree).
Cả 2 hệ thống này đều kết hợp công nghệ Module chiếu sáng công nghệ IllUMIN-i nhằm cung
cấp độ phản chiếu đỏ tối ưu và chi tiết hình ảnh. Cả 2 hệ thống đều kết hợp với màn hình phẫu
thuật nhằm quan sát được tiến độ phẫu thuật qua kính hiển vi và kiểm soát được quá trình phẫu
thuật.
Hệ thống phẫu thuật LuxOR RevaliaTM bao gồm các bộ phận sau:
•

Bảng điều khiển chính và giao diện người dùng LIBERO-XYTM

•

Bàn đạp hệ thống LIBERO-XYTM

•

Kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM

•

Module chiếu sáng công nghệ IllUMIN-i

•

Bàn đạp điều khiển LX3 hoặc E71

•

Hệ thống hỗ trợ hình ảnh tối ưu Q-VUETM

• Mục đích sử dụng:
Hệ thống kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) được thiết kế để sử dụng
trong phòng phẫu thuật trong các phẫu thuật nhãn khoa như phẫu thuật đục thủy tinh thể, phẫu
thuật khúc xạ, phẫu thuật glaucoma và phẫu thuật tạo hình.
Hệ thống kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) để giúp phẫu thuật viên quan
sát mắt phẫu thuật trong phẫu thuật tiền phòng và hậu phòng bằng cách điều chỉnh đèn chiếu
sáng, sử dụng chức năng phóng đại và tập trung hình ảnh.
• Chỉ định sử dụng:
Hệ thống kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) bao gồm máy chính, các phụ
kiện đi kèm được sử dụng trong suốt quá trình phẫu thuật để cung cấp hình ảnh được phóng
đại của phẫu trường.
Chống chỉ định
Chỉ dùng thiết bị này cho các ứng dụng được mô tả.
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Lưu ý an toàn khi sử dụng và lắp đặt
•

Đảm bảo thiết bị được cắm vào ổ cắm điện được kết nối tới mặt đất theo đúng tiêu chuẩn,
và chỉ dùng dây nguồn được thiết kế riêng cho thiết bị này.

•

Không vận hành thiết bị ở khu vực có nguy cơ cháy nổ.

•

Không vận hành thiết bị ở khu vực có thuốc gây mê dễ cháy hoặc dung môi dễ bay hơi.

•

Không cất giữ hoặc sử dụng thiết bị ở phòng ẩm ướt hoặc để thiết bị bị bắn, phun hoặc
ngấm nước.

•

Không đặt thùng chứa chất lỏng lên trên thiết bị.

•

Không điều chỉnh hoặc thiết lập lại kính hiển vi khi qua trường vận hành.

•

Để tránh nguy cơ bị rít khi xoay mấu nối, luôn giữ bàn tay và ngón tay tránh khỏi giao
điểm giữa cánh tay khớp nối và chân đế sàn.

•

Không dùng điện thoại di động trong khi ở gần thiết bị vì có thể làm nhiễu sóng vô tuyến
gây hỏng thiết bị.

•

Chỉ nhân viên bảo trì được cấp phép bởi Alcon mới có thể thực hiện thay đổi và sửa chữa
thiết bị.

•

Nhà sản xuất sẽ không nhận trách nhiệm đối với hư hại gây ra bởi người không được ủy
quyền; đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi mọi quyền yêu cầu bảo hành.

•

Chỉ sử dụng thiết bị cho các ứng dụng được mô tả.

•

Chỉ nhân viên đã được đào tạo và được hướng dẫn mới được phép sử dụng thiết bị.

•

Hãy mang theo hướng dẫn sử dụng này mọi lúc mọi nơi.

Trước khi sử dụng thiết bị
•
•
•
•
•

Đảm bảo hệ thống LIBERO-XYTM được gắn vào hệ thống treo đặt cân đối đúng ở nơi sử
dụng
Đảm bảo hệ thống LIBERO-XYTM được gắn vào hệ thống treo không có bánh xe bị hỏng
(nếu có).
Đảm bảo tất cả nút vặn khóa máy được siết chặt.
Đảm bảo các bộ phận quang học được gắn chặt vào hệ thống LIBERO-XYTM.
Xem tất cả các cảnh báo bao gồm nhãn cảnh báo, thận trọng và lưu ý.

CẢNH BÁO!
Để an toàn cho bệnh nhân và dễ sử dụng, trước mỗi ca phẫu thuật, cần đặt cánh tay khớp nối ở
thế cân bằng và điều chỉnh giới hạn xuống dưới.
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CÁC CẢNH BÁO CỦA HỆ THỐNG KÍNH HIỂN VI LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
• Xem các cảnh báo này và các cảnh cáo an toàn khác dành cho hệ thống LIBERO-XYTM,
xem có còn áp dụng.

CẢNH BÁO!
•

Việc tiếp xúc lâu với ánh sáng của kính hiển vi có thể gây hại cho mắt. Thời gian tiếp xúc
tối đa là ở mức chiếu sáng tối đa là 32 phút. Thời gian này tính dồn. Nếu tổng số lần mắt
tiếp xúc với ánh sáng trong quá trình phẫu thuật dự kiến vượt quá 32 phút, nên giảm mức
độ ánh sáng tương xứng khi phẫu thuật. Tỷ lệ phần trăm cường độ ánh sáng (%) trên màn
hình chỉ mang tính tham khảo.

•

Không bao giờ nhìn vào mặt trời qua kính hiển vi, ống nhòm, máy ảnh hoặc thấu kính
của vật kính.

•

Khi thấu kính không được sử dụng, nên thao tác chính xác để ngăn ánh sáng không cần
thiết chiếu vào mắt.
-

Tắt hoặc giảm sáng.

-

Đặt một miếng gạt trên giác mạc.

-

Che ánh sáng bằng tay của bạn.

-

Di chuyển kính hiển vi trong vùng phẫu thuật.

-

Đảm bảo các lỗ thông gió của mô-đun kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
không bị cản.

•

Yêu cầu thông gió đầy đủ với từng chức năng phù hợp.

•

Sau một thời gian sử dụng liên tục, mô-đun LED và hộp chứa tương ứng sẽ bị nóng.

•

Nên áp dụng cường độ ánh sáng từ 50% trở xuống đối với các tiến trình dài.

•

Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) và phụ kiện LuxOR RevaliaTM (LX3
LED)không làm bằng cao su Latex tự nhiên.
CẢNH BÁO!

Bảng điều khiển chính bị nóng là điều bình thường. Mô-đun chủ sản sinh ra nhiệt bên trong
Bảng điều khiển chính.
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Bàn đạp điều khiển
Trong tình thế bắt buộc, có thể lau nhẹ bàn đạp bằng xà phòng và nước, hoặc các dung dịch diệt
khuẩn khác tương thích với nhựa.
CẢNH BÁO!
Nếu bàn đạp có dây cắm, hãy bố trí dây cáp hợp lý để không bị va vấp.

•

•
Pin của bàn đạp điều khiển chỉ có thể được bảo trì hoặc thay lắp bởi kỹ sư bảo dưỡng
được đào tạo tại nhà máy.

•

i

THẬN TRỌNG
Không làm sạch bàn đạp điều khiển bằng dung môi, chất mài mòn hoặc bất kỳ chất
tẩy rửa nào không tương thích với các bộ phận được làm bằng nhựa LEXAN i EXL
9112i. Có thể dẫn đến hư hỏng.

•

Không làm sạch vỏ bọc cao su bằng cồn; Sẽ làm mất màu cao su.

•

Không được nhấc hoặc di chuyển bàn đạp điều khiển bằng dây cáp hoặc cần điều
khiển. Điều này có thể gây ra hư hỏng không thể khắc phục.

•

Không làm rơi hoặc lạm dụng bàn đạp điều khiển. Điều này có thể gây ra hư hỏng
không thể khắc phục.

LEXANi là một thương hiệu đã được đăng kí của Sabic Innovative Plastic IP B.V
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Ánh sáng gây hại
Khi tiếp xúc với ánh sáng phát ra từ thiết bị, không được dùng quá các giá trị tham chiếu nguy
hiểm. Thiết bị này được thiết kế hoạt động ở khoảng cách 175 mm, thời gian tiếp xúc ánh sáng
quá 32 phút với công sức tối đa có thể vượt quá giá trị tham chiếu nguy hiểm.
CÁNH BÁO!
Việc tiếp xúc lâu với ánh sáng ở kính hiển vi có thể gây hại cho mắt. Thời gian tiếp xúc tối đa để
đảm bảo an toàn cho mắt là ở mức chiếu sáng tối đa trong 32 phút. Thời gian này có thể là cộng
dồn. Nếu tổng số lần mắt tiếp xúc với ánh sáng trong quá trình phẫu thuật dự kiến vượt quá 32
phút, nên giảm cường độ ánh sáng khi phẫu thuật. Tỷ lệ phần trăm cường độ ánh sáng (%) trên
màn hình chỉ mang tính tham khảo.
Bảng 1-1 hướng dẫn bác sĩ phẫu thuật nhận thức được mối nguy hiểm tiềm ẩn. Các chỉ dẫn được
áp dụng khi chùm sáng chính (chùm xiên) và đồng trục kính nổi (khúc xạ ánh đỏ) đều được đặt ở
cường độ 100%.
Việc tính toán dựa theo tiêu chuẩn ISO-10936-2: 2010 và giá trị giới hạn phơi nhiễm được
khuyến nghị theo tiêu chuẩn. Tuân thủ ISO 10936-2:2010 là một thiết bị Nhóm 2.
Bảng 1- 1 Hướng dẫn phơi nhiễm tối đa
Mô-đun LED/ Số
danh mục/ Màu
sắc nhãn

Thiết lập đèn chiếu sáng kính hiển vi

Thời gian phơi
nhiễm aphakic tối
đa cho đến khi đạt
đến giới hạn nguy
hiểm, phút

Trắng ngà

Chùm tia khúc xạ đỏ BẬT; Chùm tia chính TẮT

38,8

8065753084

Chùm tia chính BẬT; Chùm tia khúc xạ đỏ TẮT

43,0

Cả ba chùm tia BẬT

38,8

Xanh nhạt

Chùm tia khúc xạ đỏ BẬT; Chùm tia chính TẮT

35,3

8065753085

Chùm tia chính BẬT; Chùm tia khúc xạ đỏ TẮT

32,8

Cả ba chùm tia BẬT

32,8

Trắng – hỗn hợp

Chùm tia khúc xạ đỏ BẬT; Chùm tia chính TẮT

38,8

8065753086

Chùm tia chính BẬT; Chùm tia khúc xạ đỏ TẮT

32,8

Cả ba chùm tia BẬT

32,8

Điều kiện vận hành đặc biệt khi thay giác mạc. Khi xem xét ghép giác mạc, phải đưa ra các
phỏng đoán khác nhau để xác định giới hạn tiếp xúc ánh sáng tối đa. Các giả định trường hợp
xấu nhất này bao gồm:
•

Mắt hoàn toàn không di chuyển (bức xạ liên tục trong cùng khu vực)

•

Tiếp xúc với ánh sáng không bị gián đoạn; ví dụ: không có dụng cụ phẫu thuật trong mắt

•

Đồng tử giãn đến 7mm

•

Lỗi khúc xạ tối thiểu (điểm tập trung nhỏ trên võng mạc)
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•

Độ truyền qua mắt tối đa

Với các giả định này, khuyến cáo không nên tiếp xúc ánh sáng vượt quá giới hạn được mô tả
trong Bảng 1- 2.
Bảng 1- 2 Phơi nhiễm tối đa (Phút) được khuyến nghị cho ghép giác mạc
Mức
độ
chiếu
sáng

Mô-đun đèn LED xanh
nhạt
Chùm
tia xiên

Chùm
tia
đồng
trục

25%

117.0

86.7

86.7

50%

43.6

41.2

60%

30.9

65%

Mô-đun đèn LED trắng
đục

Chùm
Chùm
tia xiên tia xiên
+ đồng
trục

Mô-đun đèn LED trắng
hỗn hợp

Chùm
tia
đồng
trục

Chùm
tia xiên
+ đồng
trục

Chùm
tia xiên

Chùm
tia
đồng
trục

Chùm
tia xiên
+ đồng
trục

127

105.8

105.8

117.0

105.8

105.8

41.2

48.4

50.5

48.4

43.6

50.5

43.6

31.0

30.9

35.1

37.8

35.1

30.9

37.8

30.9

26.3

27.0

26.3

30.4

33.3

30.4

26.3

33.3

26.3

70%

21.8

23.1

21.8

25.6

28.8

25.6

21.8

28.8

21.8

80%

15.4

17.0

15.4

18.6

19.9

18.6

15.4

19.9

15.4

90%

10.9

12.4

10.9

13.6

14.0

13.6

10.9

14.0

10.9

100%

7.7

9.0

7.7

10.0

10.1

10.0

7.7

10.1

7.7

Nên thiết lập mức độ chiếu sáng đến mức tối thiểu cần thiết khi tiến hành phẫu thuật để giảm
thiểu nguy cơ viêm nhiễm tế bào. Trẻ nhỏ và những người có tật ở mắt có nguy cơ viêm nhiễm
cao hơn. Nguy cơ cũng cao hơn nếu bệnh nhân đã tiếp xúc với nguồn ánh sáng mạnh trong 24
giờ trước. Điều này áp dụng riêng cho những người đã từng chụp ảnh võng mạc.
Quyết định liên quan đến cường độ của mức độ ánh sáng được sử dụng trong mọi tiến trình sẽ
được đưa ra trong từng trường hợp cụ thể. Trong mỗi trường hợp, bác sĩ phẫu thuật phải đưa ra
phán đoán về rủi ro của cường độ ánh sáng được sử dụng. Sử dụng không đủ cường độ có thể
dẫn đến việc hiển thị không đầy đủ, và cũng có thể dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn
chấn thương thần kinh võng mạc. Hơn nữa, dù cố gắng thực hiện để giảm thiểu rủi ro tổn thương
võng mạc từ kính hiển vi, tổn thương vẫn có thể xảy ra. Chấn thương võng mạc là một biến
chứng có thể xảy ra khi cần phải sử dụng ánh sáng để hiển thị rõ ràng cấu trúc mắt trong quá
trình phẫu thuật nhãn khoa tinh vi.
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Cảnh báo và Thận trọng
Đọc kỹ các Cảnh báo, Thận trọng và Lưu ý trong hướng dẫn sử dụng này.
•
•

CẢNH BÁO được viết để từng cá nhân tự bảo vệ thân thể mình.
Thận trọng, chữ THẬN TRỌNG được viết ở giữa phía trên văn bản để cảnh báo về hư
hỏng thiết bị.

Nhiều cảnh báo và thận trọng khác cũng được chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng này; tuy nhiên,
chúng tôi vẫn nhắc lại tại đây. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại diện dịch vụ
Alcon gần nơi ở của bạn hoặc Phòng Dịch vụ Kỹ thuật.
Người dùng không thể bảo dưỡng bộ phận nào bên trong kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3
LED) (ngoại trừ mô-đun LED) hoặc bàn đạp điều khiển. Hãy tìm tới nhân viên bảo trì được
Alcon ủy quyền để được bảo trì.
CẢNH BÁO!
•
Đảm bảo Việc Dừng An Toàn Cánh Tay Khớp Nối được điều chỉnh sao cho đáy của kính
hiển vi hoặc các phụ kiện khác không thể tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người dùng nếu cánh tay
được hạ xuống chiều cao tối thiểu.
•
Việc sử dụng phụ kiện khác phụ kiện do Alcon sản xuất có thể làm ảnh hưởng đến hiệu
suất của hệ thống và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu phát hiện một phụ kiện không do Alcon sản xuất
gây ra sự cố của thiết bị trong thời gian bảo hành, sản phẩm sẽ được sửa chữa với mức giá hiện
hành.
•
Để tránh các chấn thương bàn chân, hãy lưu ý đến vị trí của tất cả các nhân viên khi di
chuyển chân đế sàn LX3.
•
Để tránh bị chèn, trong quá trình xoay cánh tay khớp nối, giữ bàn tay và ngón tay tránh
khỏi giao điểm giữa cánh tay khớp nối và chân đế sàn.
•
Không chạm vào ổ cắm hở (bàn đạp điều khiển, đầu quang, XY, video, phụ kiện, nguồn
điện, v.v.) hoặc hộp chứa khi tiếp xúc với bệnh nhân.
•
Kiểm tra vỏ bọc của nút vặn và tay cầm sau mỗi chu kỳ để đảm bảo tính toàn vẹn của vật
liệu. Nếu có dấu hiệu nứt hoặc phồng rộp, hãy thay vỏ bọc của nút vặn hoặc tay cầm.
•
Khi sử dụng hệ thống có laze hoặc phụ tùng, phải tuân theo các hướng dẫn cụ thể giành
riêng cho thiết bị laze, bao gồm việc sử dụng bộ lọc bảo vệ và kính mắt.
•
Không nên sử dụng hệ thống liên tục hoặc sử dụng chồng chéo các thiết bị; nếu cần sử
dụng liên tục hoặc chồng chéo nhau, hệ thống cần được giám sát để bảo đảm hoạt động bình
thường.
•
NHIỄU ĐIỆN TỪ - Môi trường điện từ có thể làm nhiễu hoạt động của thiết bị. Vì lý do
này, hãy đảm bảo rằng tất cả các thiết bị bên ngoài hoạt động trong vùng lân cận tuân thủ các
yêu cầu EMC liên quan. Thiết bị X-quang, chụp cắt lớp cộng hưởng từ (MRT), cộng hưởng từ
hạt nhân (NMR) hoặc thiết bị chụp ảnh cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) là những nguồn có thể
gây nhiễu vì chúng có thể phát ra mức bức xạ điện từ mức cao.
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Cảnh báo vận chuyển
CẢNH BÁO!
Khi vận chuyển thiết bị, cần chắc chắn rằng cánh tay kính hiển vi khớp nối được đặt ở đúng vị trí
đặt và cố định trên kệ như trong hình bên dưới, và bảo vệ bánh xe khỏi tác động mạnh. Nếu bạn
cần vận chuyển thiết bị của mình đến một vị trí khác hoặc có lo lắng gì, hãy liên hệ với bộ phận
Hỗ trợ Kỹ thuật của Alcon để được hỗ trợ.

Hình 1- 1 Hệ thống LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) ở vị trí vận chuyển đã uốn cong
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THẬN TRỌNG
•

KHÔNG được phép thay đổi thiết bị nếu không có sự cho phép của nhà sản xuất.
Nếu thiết bị này được thay đổi, phải tiến hành kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo
có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn.

•

Không đẩy hoặc kéo màn hình, sóng mang quang hoặc thấu kính. Nên kéo thiết bị
và không được đẩy bằng tay cầm trên chân đế, đặc biệt là đẩy vào thang máy hoặc
thềm cửa.

•

Không chạm vào bóng đèn hoặc đèn LED bằng tay trần vì nó sẽ để lại vết dầu, rút
ngắn tuổi thọ của bóng đèn hoặc LED.

•

Chỉ thật sự an toàn khi thiết bị được kết nối với một vật chứa tương đương được
đánh dấu Hospital Grade.

•

Trước khi gắn thêm một thiết bị mới hoặc kết nối dây cáp với hệ thống LX3, phải
tắt nguồn hệ thống, sau đó bật nguồn lại.

Thông tin người dùng – Cân nhắc đến môi trường
Thiết bị mà bạn đã mua sử dụng tài nguyên thiên nhiên để sản xuất và vận hành. Thiết bị này có
thể chứa các chất độc hại ảnh hưởng tới với môi trường và sức khỏe con người nếu xử lý không
đúng cách.
Để không làm ảnh hưởng tới môi trường và khuyến khích mọi người bảo vệ nguồn tài nguyên,
hãy lắp đặt, bảo dưỡng và hoạt động thiết bị này theo chỉ dẫn. Thông tin ở phần các chất độc hại,
nguồn tiêu thụ và lỗ xả của thiết bị có hết trong Hướng dẫn vận hành này. Vui lòng sử dụng hệ
thống ‘nhận lại’ thích hợp. Các hệ thống ‘nhận lại’ này tái sử dụng hoặc tái chế các vật liệu trong
thiết bị của bạn một cách có lợi. Vui lòng liên hệ với văn phòng Alcon gần bạn nhất để được hỗ
trợ các tùy chọn ‘nhận lại’ qua Alcon hoặc các nhà cung cấp khác.
Biểu tượng thùng rác bị gạch chéo là để nhắc nhở bạn sử dụng hệ thống ‘nhận lại’,
đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải thu gom thiết bị thải và không vứt bỏ khi chưa được
phân loại. Ký hiệu Pb, nếu có, cho biết thiết bị đang chứa hơn 0.004% rác.
Pb
Nếu bạn cần thêm thông tin về việc thu gom, tái sử dụng hoặc tái chế hệ thống có sẵn cho bạn,
vui lòng liên hệ với cơ quan quản lý chất thải tại địa phương hoặc địa phương của bạn hoặc liên
hệ với văn phòng Alcon địa phương để biết thêm thông tin.
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Cảnh báo thiết bị phụ kiện
Thiết bị phụ kiện được kết nối hoặc sử dụng với thiết bị này phải được chứng nhận theo Tiêu
chuẩn IEC tương ứng (ví dụ: IEC 60950-1 cho thiết bị xử lý dữ liệu và IEC 60601-1 cho thiết bị
y tế). Bất cứ ai kết nối thiết bị bổ sung hoặc tạo một cấu hình khác không phải do Alcon cung
cấp phải có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn hệ thống IEC 60601-1. Nếu nghi
ngờ, hãy tham khảo bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật hoặc đại diện Alcon tại địa phương của bạn.
Thực hiện theo quy định chỉ đạo của địa phương và kế hoạch tái chế liên quan đến xử lý hoặc tái
chế các bộ phận và bao bì thiết bị.
Người dùng tìm hiểu về các nguồn RF, chẳng hạn như trạm phát radio hoặc TV và radio hai
chiều tự động hoặc cầm tay, và xem xét chúng khi cài đặt thiết bị hoặc hệ thống y tế.
Thiết bị liên lạc RF di động và di động như điện thoại di động có thể ảnh hưởng đến thiết bị điện
y tế.
Lưu ý rằng việc thêm các phụ kiện hoặc bộ phận hoặc thay đổi thiết bị hoặc hệ thống y tế có thể
làm giảm hiệu suất EMI. Tham khảo ý kiến nhân viên có chuyên môn về những thay đổi cấu
hình hệ thống.
CẢNH BÁO!
•
Alcon chỉ bán các phụ kiện tương thích với kính hiển vi LX3 và với các phụ kiện Alcon
đủ tiêu chuẩn khác.
•
Việc sử dụng các phụ kiện và dây cáp ngoài phụ kiện được chỉ định, ngoại trừ dây cáp
được bán bởi nhà sản xuất hệ thống làm bộ phận thay cho các bộ phận bên trong, có thể làm tăng
lượng khí thải hoặc giảm khả năng miễn nhiễm của hệ thống.
•

Đảm bảo lắp máy an toàn tất cả các phụ kiện trước khi sử dụng.

•
Nên tránh sử dụng kính hiển vi LX3 liền kề hoặc xếp chồng với các thiết bị khác vì nó có
thể dẫn đến hoạt động không đúng. Nếu cần thiết sử dụng, cần quan sát thiết bị này và các thiết
bị khác để xác minh rằng chúng đang hoạt động bình thường.
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Chỉ thị EMC
Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) được thiết kế để hoạt động trong môi trường Chăm
Sóc Sức Khỏe Chuyên Nghiệp.
Điều quan trọng là phải cài đặt và sử dụng thiết bị theo hướng dẫn để tránh nhiễu hại tới các thiết
bị khác trong vùng lân cận. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho các thiết bị khác (được xác
định bằng cách tắt/ bật thiết bị), khuyến khích người dùng thử khắc phục nhiễu bằng một trong
các biện pháp sau:
•

Định hướng lại hoặc định vị lại thiết bị khác.

•

Tăng khoảng cách giữa các thiết bị.

•

Kết nối thiết bị này với ổ cắm trên một mạch điện khác với thiết bị khác đã kết nối.

•

Tham khảo ý kiến nhà sản xuất hoặc kỹ sư bảo trì Alcon gần bạn nhất để được giúp đỡ.

Bảng 1- 3 Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – Bức xạ điện từ
Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) được chỉ định dùng trong môi trường điện từ được
chỉ định bên dưới. Khách hàng hoặc người dùng hệ thống nên đảm bảo sử dụng hệ thống trong
môi trường như vậy.
Thử nghiệm Bức
xạ

Tuân thủ

Môi trường điện từ - Hướng dẫn

Bức xạ RF

Nhóm 1

Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) và Kính
hiển vi Q-VUETM chỉ sử dụng năng lượng RF cho chức
năng bên trong của chúng.

CISPR 11

Do đó, Bức xạ RF của chúng rất thấp và không có khả
năng làm nhiễm nhiễu thiết bị điện tử gần đó.
Bức xạ RF

Cấp độ A

CISPR 11
Bức xạ hài hòa

Cấp độ A

IEC 61000-3-2
Dao động điện áp/ Chiếu theo
Bức xạ chớp nháy
IEC 61000-3-3

Các đặc tính BỨC XẠ của Kính hiển vi LuxOR
RevaliaTM (LX3 LED) phù hợp để sử dụng trong các
khu công nghiệp và bệnh viện (CISPR 11 Cấp độ A).
Nếu kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) được
sử dụng trong môi trường dân cư (thường yêu cầu
CISPR 11 Cấp độ B) Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM
(LX3 LED) không thể bảo vệ đầy đủ cho các dịch vụ
liên lạc tần số vô tuyến.
Người dùng có thể cần thực hiện các biện pháp giảm
thiểu, chẳng hạn như di dời hoặc định hướng lại thiết bị.
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Bảng 1- 4 Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất - Miễn Nhiễm Điện Từ
Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) được chỉ định dùng trong môi trường điện từ được
chỉ định bên dưới. Khách hàng hoặc người dùng hệ thống nên đảm bảo sử dụng hệ thống trong
môi trường như vậy.
Thử nghiệm
miễn nhiễm

Mức độ Thử nghiệm

Mức độ tuân thủ

Môi trường điện từ Hướng dẫn

Hiện tượng
phóng điện
do tĩnh điện
(ESD)

±8 kV tiếp xúc

±8 kV tiếp xúc

±15 kV không khí

±15 kV không khí

Sàn nhà nên được làm
bằng gỗ, bê tông, hoặc
gạch men. Nếu sàn nhà
được phủ bằng vật liệu
tổng hợp, độ ẩm tương
đối nên ít nhất là 30%.

±2 kV đối với đường dây
cung cấp điện

±2 kV đối với đường dây
cung cấp điện

±1 kV đối với đường dây
đầu vào/ đầu ra

±1 kV đối với đường dây
đầu vào/ đầu ra

IEC 60601

IEC 610004-2
Nổ/quá độ
nhanh về
điện
IEC 610004-4

Đột biến điện ±1 kV chế độ vi sai ±2
kV chế độ thông thường
IEC 61000-

±1 kV chế độ vi sai ±2 kV
chế độ thông thường

4-5
Giảm điện
áp, gián đoạn
ngắn và biến
đổi điện áp
trên đường
dây đầu vào
của nguồn
điện

0% UT cho 0,5 chu kỳ tại 0% UT cho 0,5 chu kỳ tại
góc 8 Φ
góc 8 Φ
0% cho 1 chu kì

0% cho 1 chu kì

70% UT cho 25/30 chu
kì

70% UT cho 25/30 chu kì
0% cho 250/300 chu kỳ

0% cho 250/300 chu kỳ

IEC 610004-11

Tần số nguồn 30 A/m, 50/60 Hz
(50/60 Hz) từ
trường
IEC 610004-8

30 A/m, 50/60 Hz

Chất lượng nguồn điện
chính nên phù hợp với
từng môi trường bệnh
viện hoặc thương mại.
Chất lượng nguồn điện
chính nên phù hợp với
từng môi trường bệnh
viện hoặc thương mại.
Chất lượng nguồn điện
chính nên phù hợp với
môi trường bệnh viện
hoặc thương mại. Nếu
người dùng kính hiển
vi LuxORTM yêu cầu
hoạt động liên tục khi
nguồn điện bị gián
đoạn, khuyến nghị cấp
nguồn cho kính hiển vi
LuxORTM từ nguồn
điện liên tục hoặc pin.
Từ trường tần số nguồn
nên ở mức độ riêng của
một vị trí cụ thể trong
môi trường thương mại
hoặc bệnh viện.

LƯU Ý: UT là điện áp nguồn a.c chính trước khi áp dụng mức thử nghiệm.
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Thử nghiệm
miễn nhiễm

Mức độ Thử nghiệm

Mức độ tuân thủ

Môi trường điện từ Hướng dẫn

Truyền dẫn
RF

3 Vrms
150 KHz đến 80 MHz

3 Vrms
150 KHz đến 80 MHz

IEC 610004-6

6 Vrms ở tần số ISM

6 Vrms ở tần số ISM

Băng tần ISM (công
nghiệp, khoa học và y
tế) giữa 150 kHz và 80
MHz là 6,765 MHz đến
6,795 MHz; 13,553
MHz đến 13,567 MHz;
26,957 MHz đến
27,283 MHz; và 40,66
MHz đến 40,70 MHz.

Phát xạ RF

3 Vms

3 Vms

IEC 610004-3

80 MHz đến 2.7 GHz

80 MHz đến 2.7 GHz

IEC 60601

Trường lân
Tần số (MHz)
cận thiết bị
liên lạc thông
tin không
dây
IEC 610004-3

Mức
độ
(V/
m)

Tần số (MHz)

Thời gian dừng tối
thiểu là 1 giây và
không được ít hơn thời
gian phản hồi của chức
năng phản hồi chậm
nhất cộng với thời gian
cài đặt hệ thống thử
nghiệm MIỄN NHIỄM.

Mức
độ
(V/m)

CÁC MỨC ĐỘ MIỄN
NHIỄM được nêu trong
bảng đã được tính toán
theo công thức sau đây:
E=(6√P)/d

385

27

385

27

450

28

450

28

710,745,780

9

710,745,780

9

810,870,930

28

810,870,930

28

1720,1845,1970

28

1720,1845,1970

28

2450

28

2450

28

5240,5500,5785

9

5240,5500,5785

9

Trong đó P là công suất
tối đa tính bằng W, d là
khoảng cách riêng biệt
tối thiểu tính bằng m,
và E là mức độ thử
nghiệm miễn dịch tính
bằng V/m.
Hệ số 6 được cho là hệ
số ăng-ten, để đơn giản
hóa thử nghiệm.

CẢNH BÁO!
Thiết bị liên lạc RF di động (bao gồm các thiết bị ngoại vi như dây cáp ăng-ten và ăng-ten ngoài)
không nên sử dụng không quá 30 cm (12 inch) với bất kỳ bộ phận nào của Kính hiển vi LuxOR
RevaliaTM (LX3 LED) bao gồm cả dây cáp do nhà sản xuất chỉ định. Nếu không, có thể làm
giảm hiệu suất của thiết bị này.
Thiết bị chứa máy phát vô tuyến
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Mô - đun vô tuyến RF (liên kết liên lạc với bàn đạp điều khiển)
•

Tần số hoặc băng tần số truyền và thu: 2.405 - 2.480 GHz

•

Loại và đặc điểm tần số điều chế: OQPSK (Điều chế dịch pha cầu phương bù)

•

Công suất bức xạ hiệu dụng (ERP): 11,3 dBm (13,40 mW)

Sạc không dây bàn đạp điều khiển
•

Tần số hoặc băng tần số truyền và nhận sạc: 50 kHz

•

Truyền tần số hoặc tần số băng tần: 115 kHz

•

Loại và đặc điểm tần số điều chế và nhận: FSK (Điều chế theo tần số tín hiệu)

•

Công suất bức xạ hiệu dụng (ERP): -14,89 dBm (53,18 W)

Hoa Kỳ - Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC)
•

Thiết bị này tuân thủ phần 15 trong Các Quy tắc của FCC. Hoạt động phải tuân theo hai
điều kiện sau: (1) Thiết bị này có thể không gây nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp
nhận mọi nhiễu nhận được, kể cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.
THẬN TRỌNG

Việc thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi thiết bị này (bao gồm ăng-ten) không được Alcon chấp
thuận có thể làm mất hiệu lực ủy quyền của FCC khi vận hành thiết bị này.
Chỉ thị phơi nhiễm bức xạ của FCC
CẢNH BÁO!
Để đảm bảo máy phát vô tuyến tuân thủ các quy định hiện hành của FCC, giới hạn cả công suất
RF đầu ra tối đa và mức phơi nhiễm của con người với bức xạ tần số vô tuyến, phải duy trì
khoảng cách tối thiểu 20 cm giữa ăng-ten của thiết bị và cơ thể của người dùng và bất kỳ người
nào ở gần tại mọi thời điểm và không được đặt ăng-ten của thiết bị cùng vị trí hoặc hoạt động
cùng với bất kỳ ăng-ten hoặc máy phát nào khác.
Châu Âu - Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến (ĐỎ)
Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến 2014/53/EU.
THẬN TRỌNG
Thiết bị vô tuyến được chỉ định sử dụng ở tất cả các quốc gia EU và AFTA. Việc sử dụng
ngoài trời có thể bị hạn chế ở các tần số nhất định và/ hoặc có thể yêu cầu giấy phép hoạt
động. Liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục.
Canada – Bộ công nghiệp Canada (IC)
Thiết bị này tuân theo tiêu chuẩn miễn giấy phép RSS của Bộ công nghiệp Canada. Hoạt động
theo hai điều kiện: (1) Thiết bị này không gây ra nhiễu có hại, và (2) thiết bị này chấp nhận mọi
nhiễu, kể cả nhiễu làm thiết bị hoạt động không mong muốn.
Ăng-ten truyền hình:
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Theo các điều lệ của Bộ công nghiệp Canada, truyền hình vô tuyến này chỉ hoạt động khi dùng
cùng một loại ăng-ten và được Bộ công nghiệp Canada chỉ định mức tăng tối đa (hoặc thấp hơn).
Để giảm nhiễu vô tuyến điện thế cho người dùng khác, nên chọn loại ăng-ten và mức tăng của
ăng-ten để công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng (e.i.r.p) không quá mức cần thiết để liên lạc
thành công.
Phơi nhiễm từ trường RF:
Thiết bị này tuân theo giới hạn phơi nhiễm RF cho người dùng gọi là RSS-102.
Nhật Bản
Thiết bị này tuân theo Pháp luật Vô Tuyến Nhật Bản.
Tóm tắt các chứng nhận LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) không dây
Mỹ

Canada

Địa chỉ ID của FCC: VMCNGPFSW1

IC: 7345A – NGPFSW1

Và địa chỉ ID của FCC: RI7XE61

Và IC: 5131A – XE61

Hàn Quốc

Đài Loan

MSIP-CRI-TCS-XE61-24

CCAB15LP4060T3
CCAB15LP4050T0

Châu Âu

Úc

Nhật Bản

Brazil

209-J00129
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng 1- 5 Thông số kỹ thuật
Kích thước - Kính
hiển vi có giá đỡ

Chiều cao: Không lớn hơn 183 cm (72 inch)
Chiều rộng ngang của chân bệ:
•

Không lớn hơn 92 cm (36 inch)

•

Không lớn hơn 83,5 cm (33 inch) với bánh xe xoay bên trong
chân bệ

Chiều dài: Không lớn hơn 125 cm (50 inch) với cánh tay gập và tầm với
tổng thể tối thiểu 125 cm (50 inch) từ tâm của giá đỡ. Tham khảo Hình
1- 2 Kích thước và Khớp khuyên và, Hình 1- 4 Kích thước ở vị trí uốn
cong.
Trọng lượng - Kính
hiển vi có giã đỡ và
phụ kiện

Giới hạn môi trường
(hoạt động)

Không đóng gói: Không lớn hơn 304 kg (675 lb)
Đóng gói: Không lớn hơn 409 kg (900 lb)
Trọng lượng tối đa có thể thêm vào kính hiển vi bao gồm bộ tách chùm
tia, máy quay video, sai kế của HỆ THỐNG ORA SYSTEMTM: 10 kg
(22 lb)
Độ cao: 3.000 mét (9,843 ft)
Nhiệt độ: 10°C đến 35°C (50°F đến 95°F)
Độ ẩm tương đối: 30% đến 90% không ngưng tụ

Giới hạn môi trường
(không hoạt động)

Độ cao: 5.600 mét (18.373 ft)
Nhiệt độ: -40°C đến 70°C (-40°F đến 158°F)
Độ ẩm tương đối: 10% đến 95% không ngưng tụ

Ổn định

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601-1 đặt nghiêng 10 độ so với phương
ngang

Thấm nước

Đáp ứng IPX0 (kính hiển vi và chân đế sàn); IPX6 (Bàn đạp điều khiển)
như được chỉ định trong IEC 60529

Bàn đạp điều khiển

Kích thước: cao 4,5 " x rộng 10,0" x sâu 16,75 "
Trọng lượng: Không lớn hơn 4,0 kg (8,8 lb)
Môi trường: Chế tạo Bàn đạp điều khiển kín nước theo tiêu chuẩn IEC
60601-1

Yêu cầu về điện AC

Điện áp và dòng điện đầu vào: 100-120 VAC, 6A, 50/60 Hz
220-240 VAC, 3A, 50/60 Hz

Phòng ngừa điện giật

Cấp độ I

Phân loại tất cả các bộ Không có
phận ứng dụng
Máy quay video

Thời gian quay tối đa: Khoảng 40 phút
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Hình 1- 2 Kích thức và Khớp khuyên

Hình 1- 3 Kích thước chiều cao
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Hình 1- 4 Kích thước ở vị trí uốn cong

Hình 1- 4 Khung giá đỡ và độ nghiêng của Kính hiển vi
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Biểu tượng
Bảng 1-7 Định nghĩa Biểu tượng
Các biểu tượng được sử dụng trên hệ thống định dạng trong biểu đồ này. Các biểu tượng hiển thị
ở trang này đây chỉ mang tính tham khảo.
Làm theo hướng dẫn
sử dụng (Hình trắng
trên nền xanh)

Số danh mục

Cảnh báo, Điện

Mã nhận dạng thương
mại toàn cầu

(Biểu tượng màu đen
trên nền màu vàng)
Cảnh báo chung

Số sê-ri

(Biểu tượng màu đen
trên nền màu vàng)
Thận trọng: Nhiệt độ
bề mặt của thiết bị.
Nóng (Biểu tượng
màu đen trên nền màu
vàng)

Version sửa đổi

Thận trọng: Nguy cơ
làm đau

Mã nhận dạng điện tử
của bàn đạp điều khiển

Kết nối dành cho Bàn
đạp điều khiển

Bức xạ điện từ không
điện hóa

Điện áp xoay chiều

Ngày sản xuất
Năm-tháng-ngày

Bật (nguồn)

Chủ sở hữu sản phẩm

Tắt (Nguồn)

OSHA công nhận
NRTL, dấu TUV SUD
của Mỹ, Cung cấp
chứng nhận an toàn
điện.
Yêu cầu của Bắc Mỹ
cho các thiết bị y tế.

Mặt đất

Dấu CE kế MD và Chỉ
thị RED

Kết nối mặt đất đẳng
thế

Sử dụng Hệ thống thu
lại chính xác (Xem Các
cân nhắc về môi trường
trong hướng dẫn sử
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dụng này) Ký hiệu Pb,
nếu có, Chỉ ra hàm
lượng chì lớn hơn
0,004%.
Cảnh báo: Để phòng
ngừa liên tục rủi ro
Cháy, chỉ thay cùng
loại và mức cầu chì.

Dấu chứng nhận của
Luật vô tuyến Nhật Bản

Rcm của Úc

Trang thiết bị y tế

(Dấu tuân thủ quy
định)
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NHÃN
LƯU Ý: “Các nhãn được hiển thị chỉ mang tính tham khảo và có thể không phải là bảng sửa đổi giống
như các nhãn thực tế trên hệ thống của bạn. Tham khảo các nhãn trên hệ thống của bạn để biết thông tin
hệ thống có thể áp dụng.”

Hình 1- 5 Nhãn chân đế sàn

Hình 1- 6 Nhãn số sê-ri của chân đế sàn

Hình 1- 7 Nhãn CE và FCC của chân đế sàn

Hình 1- 8 Nhãn quang học

Hình 1- 9 Nhãn trọng lượng tối đa của kính hiển vi

Hình 1- 10 Nhãn trọng lượng tối đa của ngăn bảo quản

Hình 1- 11 Nhãn Trọng lượng tối đa của bàn đạp điều khiển
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Hình 1- 12 Nhãn số sê-ri của bàn đạp điều khiển

Hình 1- 13 Nhãn Bàn đạp điều khiển

Hình 1- 14 Nhãn thông tin

Hình 1- 15 Nhãn mô-đun Đèn LED Trắng Ấm (Warm White)

Hình 1- 16 Nhãn mô-đun Đèn LED Trắng Xanh (Cool White)

Hình 1- 17 Nhãn mô-đun đèn LED trắng Hỗn hợp (Mixed White)

Hình 1- 18 Nhãn ngoài bên trái LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
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Hình 1- 19 Nhãn ngoài bên phải LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
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PHẦN 2 – MÔ TẢ
Mô tả hệ thống
Hệ thống kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) bao gồm các bộ phận sau:
Bảng điều khiển
chính và giao
diện người dùng

Cánh tay khớp nối
Hệ thống liên lạc từ
xa LIBERO-XYTM
Kính hiển vi nhãn
khoa LuxOR
RevaliaTM (LX3 LED)
Q-VueTM

Hệ thống phụ trợ
hình ảnh 3D

Module chiếu sáng công
nghệ IllUMIN-iTM
Chân bệ lăn
Bàn đạp điều
khiển LX3

Hình 2- 1 Hệ thống kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) Q-VUETM
Hệ thống kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) cung cấp thiết bị điều khiển và
khớp nối X-Y với phạm vi chuyển động hạn chế. Sử dụng điều khiển bằng chân được kết hợp
với hệ thống kính hiển vi để thuận tiện cho bác sĩ phẫu thuật. Người dùng được cung cấp các tùy
chọn để điều khiển chuyển động X-Y, tiêu cự và độ phóng đại của đầu quang, cũng như các chức
năng chiếu sáng của mô-đun đèn chiếu sáng trong các tùy chọn đèn halogen và đèn LED.
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Bảng điều khiển
chính và giao diện
người dùng LX3

Điểm điều chỉnh độ căng
cánh tay khớp nối
Thanh tay cầm có
công tắc cho khớp ly
hợp cơ điện
Kính hiển vi nhãn khoa
LuxOR RevaliaTM
(LX3 LED) Q-vueTM
Núm vặn điều chỉnh
dừng an toàn giới hạn
công suất
Núm vặn kính hiển vi
có công tắc cho khớp
ly hợp cơ điện
Tay cầm di động
Ngăn bảo quản
Bánh xe quay hoàn toàn
có phanh

Hình 2- 2 Hệ thống kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) Q-VUETM
Xoay đầu
Núm điều chỉnh ma sát
Bảng đầu nối
LIBERO-XYTM
Kính hiển vi nhãn
khoa LuxOR
RevaliaTM (LX3 LED)
Vỏ bọc dây cáp nguồn
Trạm sạc dành cho bàn đạp điều
khiển

Bảng điều khiển chính và
giao diện người dùng
Công tắc nguồn
dự phòng
Giá treo bàn đạp điều
khiển
Bàn đạp điều khiển LX3
Bảng đầu nối và
Mô-đun nguồn
LX3

Hình 2- 3 Hệ thống kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
Bật hệ thống LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
Nhấn công tắc BẬT/ TẮT ở chân đế sàn để khởi động nguồn cho Hệ thống LuxOR RevaliaTM
(LX3 LED). Nhấn Công tắc Dự phòng để kích hoạt hệ điều hành, Công tắc Dự phòng sẽ chuyển
sang màu xanh lá. Hệ thống trải qua việc định tuyến khởi động , sau đó màn hình Chính xuất
hiện trên Bảng điều khiển chính.
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Công tắc dự phòng
Một công tắc nguồn dự phòng được đặt ở bên phải nửa phía trên bảng.
•

Ở chế độ Dự phòng, Công tắc Dự phòng LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) có màu cam.

•

Ở chế độ BẬT, Công tắc Dự phòng LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) có màu tối hoặc màu
xanh lá nhấp nháy khi BẬT nguồn pin (không phải nguồn AC).

•

Ở chế độ TẮT, Công tắc Dự phòng LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) có màu tối khi không
có sẵn AC và kính hiển vi bị tắt.

Khi khởi động bình thường nếu đèn LED bật sáng trong thời gian ngắn do hệ thống đang tự hiệu
chỉnh.
Khi hoạt động bình thường, nhấn Công tắc ít nhất 2 giây sẽ hiển thị Hộp thoại Shut Down
Conformation (Thiết lập Tắt).
Nếu nhấn Công tắc dự phòng và giữ trong ít nhất mười giây, bàn điều khiển sẽ tắt mà không cần
sự can thiệp của người dùng.
Mô-đun nguồn
Bảng đầu nối này được đặt ở phần dưới cùng phía trước của chân đế sàn LuxOR RevaliaTM (LX3
LED).
Mô-đun nguồn gồm công tắc nguồn AC, đầu nối nguồn AC và bộ phận giữ cầu chì. Mô-đun
nguồn được đặt ở dưới cùng của chân đế sàn.
•

Đầu nối nguồn AC - Dây nguồn từ ổ cắm điện AC kết nối tại đây. Phải dùng dây nguồn
hospital grade.

•

Công tắc nguồn AC chính - Kết nối nguồn AC với nguồn điện.

•

Cửa cầu chì - Mở cửa cầu chì để có thể truy cập vào bộ phận giữ cầu chì. Liên hệ với
Dịch vụ Kỹ thuật Alcon để có định mức và kích thước chính xác.

1. Bàn đạp
điều khiển
LX3

2. Không
được dùng

3. Pin đẳng
thế

4. Mô-đun nguồn

Hình 2- 4 Bảng đầu nối và mô-đun nguồn LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
Bảng 2- 1 Bảng đầu nối LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
Vật thể

Mô tả

1

Đầu nối Bàn đạp điều khiển LX3 khi sử dụng trong cấu hình có dây.

2

Không được sử dụng, nắp phải che đầu nối.

3

Pin đẳng thế. Pin Nối đất Đẳng thế có thể được sử dụng để cung cấp kết nối trực
tiếp giữa hệ thống LuxORTM và dây dẫn đẳng thế khi lắp đặt điện. Chốt / đầu nối
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này tuân thủ các yêu cầu của IEC / EN 60601-1.
4

Mô-đun nguồn.
•

Đầu nối nguồn đầu vào AC 3- prong.

•

Công tắc BẬT / TẮT nguồn.

•

Cửa cầu chì.

Bảng đầu nối LIBERO-XYTM
Bảng kết nối này được đặt phía sau LIBERO -XYTM
Hai đầu nối ở bên phải là đầu ra cho các bộ dẫn động động cơ và đèn IllUMIN-iTM. Đầu nối đầu
tiên bên trái được sử dụng cho tính năng BIOMTMTMi tùy chọn.

1. BIOMTMTM

Đầu ra bộ dẫn
động động cơ

Đầu ra Đèn chiếu sáng

Hình 2- 5 Bảng đầu nối LIBERO – XYTM
Bảng 2- 2 Bảng đầu nối LIBERIO – XYTM
Vật thể

i

Mô tả

1

Đầu nối này được sử dụng cho tính năng BIOMTMTM khi Bàn đạp điều khiển LX3
được sử dụng để điều khiển BIOM (giữ kín khi không sử dụng). Khi thêm BIOM,
hệ thống phải được tắt nguồn trước khi kết nối cáp, sau đó khởi động lại.

2

Đầu ra nhiều pin cho bộ dẫn động động cơ.

3

Đầu ra nhiều pin cho đèn chiếu sáng.

BIOM** là thương hiệu đã được đăng khi của Oculus Surgical
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KINH HIỂN VI NHÃN KHOA LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
Lý thuyết vận hành
Được thiết kế như hệ thống kính hiển vi nhãn khoa tích hợp toàn chỉnh, Hệ thống LuxOR
RevaliaTM (LX3 LED) đồng bộ hóa với quang học chính xác của kính hiển vi LuxOR RevaliaTM
(LX3 LED), Hình 2- 6.
Kính hiển vi có ống kính thu phóng ảnh gắn động cơ (4: 1 với thiết lập lại tự động) và ổ đĩa tiêu
điểm (di chuyển 30 mm khi thiết lập lại tự động) được điều khiển thông qua Bàn đạp điều khiển.
Kính hiển vi còn có một mô-đun chiếu sáng tích hợp theo Công nghệ IllUMIN-iTM.
Hệ thống quang học sử dụng hệ thống quang học kiểu Galochean apochromatic để cải tiến hình
ảnh quang học sắc nét và tiện lợi. Kính hiển vi Q-VUETM kết hợp với kính nhìn nổi, kính có ống
nhòm không nhận ánh sáng từ bác sĩ phẫu thuật. Kính hiển vi Q-VUETM cung cấp các đường ánh
sáng đơn cho bác sĩ phẫu thuật và trợ lý; cần kính hiển vi riêng cho các trường hợp giảng dạy và
thủy tinh thể.
Có thể trang bị các kiểu ống nhòm khác nhau để đáp ứng yêu cầu của người dùng. Bộ chia chùm
tia, phụ tùng video, kính quan sát bên và các phụ kiện khác cũng có thể được điều chỉnh. Kính
hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) gắn trên chân đế sàn LX3 tạo ra một thiết bị phẫu thuật
vào loại tốt nhất thế giới với sự ổn định, an toàn và năng suất.
Hệ thống liên lạc từ
xa LIBERO-XYTM
Bộ phận khung nghiêng
Kính hiển vi
LuxOR RevaliaTM
Núm vặn điều chỉnh
Thấu kính mục tiêu
Mô-đun chiếu sáng
theo công nghệ
ILLUMIN-iTM

Ống nhòm nghiêng
Núm vặn điều chỉnh (2)
khoảng cách đồng tử (PD)
Cửa sổ thiết lập thu
phóng ảnh
Núm vặn điều chỉnh
thu phóng ảnh
Núm vặn điều khiển
AMPTM
Núm vặn có công tắt dành
cho khớp ly hợp điện cơ

Hình 2- 6 Kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
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KÍNH HIỂN VI LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) CÓ HÌNH ẢNH PHỤ TRỢ 3D Q-VUETM
(LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) Q-VUETM)
Lý thuyết vận hành
Kính hiển vi Q-VUE TM là một hệ thống đồng quan sát kính nhìn nổi thật với điều khiển phóng
đại 5 bước riêng lẻ, Hình 2- 7. Tính năng này cho phép người đồng quan sát xem quy trình từ hai
phía của bác sĩ phẫu thuật chính khi nhìn lập thể thật mà không bị mất ánh sáng theo tầm nhìn
của bác sĩ phẫu thuật chính. Về bản chất, đây là một kính hiển vi tích hợp hoàn toàn riêng biệt có
cùng một thấu kính của vật kính tiêu cự chung và hệ thống chiếu sáng. Kính bên có thể được
xoay từ bên trái hoặc bên phải bằng cách nhả cần khóa ở mặt dưới của kính bên.

Hệ thống liên lạc từ xa
LIBERO-XYTM
Núm vặn điều chỉnh
Vít khóa xoay ống
nhòm của trợ lý
Ống ng nhòm nghiêng (0215 độ) và thị kính 10x của
trợ lý Kính phóng to 5 bước
của trợ lý
Cửa sổ thiết lập
thu phóng ảnh
Mô-đun chiếu sáng
theo công nghệ
ILLUMIN-iTM

Ống nhòm nghiêng
chính (0-215 độ)
Núm vặn điều chỉnh (2)
khoảng cách đồng tử (PD)
Núm vặn điều chỉnh thu
phóng ảnh
Núm vặn điều chỉnh
AMPTM
Núm vặn có công tắt
dành cho khớp ly hợp
điện cơ

Hình 2- 7 Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) Q-VUETM
Kiểm soát AMPTM
Núm vặn điều khiển AMPTM, nằm ở phía bên phải của hệ thống chiếu sáng theo Công nghệ
IllUMIN-iTM, được sử dụng để kích hoạt tính năng AMPTM. Xoay núm xoay ngược chiều kim
đồng hồ cho đến khi có tiếng click rõ ràng; việc này sẽ loại bỏ tất cả các thành phần làm phản xạ
màu đỏ của hệ thống chiếu sáng IllUMIN-iTM, để toàn bộ ánh sáng chiếu về phía bác sĩ phẫu
thuật. Điều này chủ yếu được sử dụng cho các tiến trình giải phẫu giác mạc hoặc tiến trình không
có khúc xạ đỏ.
Phụ kiện quang học
Có thể thêm các bộ phận phụ kiện vào kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) và sau khi xếp
chồng các phụ kiện có nhiều bộ phận, cánh tay nối phải được cân bằng lại ở vị trí sử dụng để bù
cho trọng lượng tăng thêm. Sau đó, để tránh để bệnh nhân tiếp xúc vô ý khi phẫu thuật, phải điều
chỉnh dừng an toàn giới hạn thấp hơn. Cả hai điều chỉnh được mô tả trong phần ba của hướng
dẫn sử dụng này.
Các cách xếp chồng bộ phận được đề xuất được hiển thị trong Hình 2- 8 và Hình 2- 9.
LƯU Ý: Chúng tôi không khuyên nghị xếp chồng các bộ phận Hãm xung và Kính với nhau.
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Bố trí xếp chồng bộ phận được đề xuất cho bác sĩ phẫu thuật đục thủy tinh thể - màn hình MID
được gắn phía trên bộ chia chùm tia / camera để có hình ảnh rõ nét nhất qua kính hiển vi. Trong
cấu hình này, dữ liệu MID KHÔNG được ghi lại trong đầu ra video.

Hình 2- 8 Kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) với các phụ kiện bộ phận đã
xếp theo trật tự được đề xuất dành khi dùng hãm xung

Hình 2- 9 Kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) với các phụ kiện bộ phận đã
xếp theo trật tự được đề xuất dành khi dùng kính
Bàn đạp điều khiển
Hệ thống LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) hoạt động với bàn đạp điều khiển LX3, Hình 2- 10. Tất
cả các chức năng của kính hiển vi có thể được điều khiển bằng Bàn đạp điều khiển (xem, “Menu
/ Cài đặt bác sĩ (Doctor Settings / Tab Bàn đạp điều khiển (Bàn đạp điều khiển)” trong hướng
dẫn sử dụng này để biết hướng dẫn lập trình).
Bàn đạp điều khiển có khả năng chống nước, dễ bảo dưỡng và hoạt động ở cả cấu hình có dây và
không dây. Có thể kết nối bàn đạp điều khiển với chân đế sàn LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) ở
bảng đầu vào thấp hơn của nó, như Hình 2- 3 và có thể được lưu trữ trên chân đế sàn của bàn đạp
điều khiển.
Bàn đạp điều khiển LX3 bao gồm một cần điều khiển cao tùy chọn thay cho các phím điều khiển
ngắn tiêu chuẩn. Cần điều khiển cao tùy chọn được thiết kế để sử dụng cạnh bàn chân.
Nếu ghép nối LX3 được thay đổi từ hệ thống CenturionTM này sang hệ thống khác, bàn đạp điều
khiển của kính hiển vi phải được ghép nối bằng cách đặt bàn đạp điều khiển hoặc bằng cách kết
nối bàn đạp điều khiển với LX3. Ghép nối với hệ thống CenturionTM thường được thực hiện khi
hệ thống LX3 hoặc CenturionTM ban đầu được thiết lập để sử dụng trong OR, chứ không phải
trong phẫu thuật.
Ở cấu hình không dây, bàn đạp điều khiển LX3 có thể được treo từ giá treo của chân đế sàn chứa
hệ thống sạc tích hợp; sạc pin không dây bắt đầu khi bàn đạp điều khiển LX3 được treo từ giá
treo. Bàn đạp điều khiển LX3 có hai đèn LED, một đèn báo mức sạc pin và một đèn xác nhận
liên kết liên lạc không dây.
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Hình 2- 10 Bàn đạp không dây LX3
Hình ở bên trái là bàn đạp điều khiển với cần điều khiển dài; bên phải là bàn đạp điều khiển với
cần điều khiển ngắn.
Giá treo bàn đạp điều khiển / Trạm sạc
Khi không sử dụng, bàn đạp điều khiển được treo ở mặt sau của giá đỡ sàn. Nếu sử dụng không
dây, pin bên trong của bàn đạp điều khiển được sạc qua bề mặt của trạm sạc. Nếu được nối với
kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) và bật nguồn hệ thống, pin của bàn đạp điều khiển
được sạc qua dây cáp.
THẬN TRỌNG
Nếu đèn báo pin yếu xuất hiện trong khi vận hành kính hiển vi ở chế độ bàn đạp điều khiển
không dây, hãy tắt kính hiển vi, sau đó kết nối bàn đạp điều khiển LX3 với kính hiển vi
bằng dây cáp. Bật hệ thống và tiếp tục vận hành trong khi đang sạc pin của bàn đạp điều
khiển.
Sạc pin bàn đạp điều khiển
•
•
•
•

Bàn đạp điều khiển có khả năng hoạt động bằng nguồn pin (khi được sạc đầy) trong 10
ngày phẫu thuật.
Pin có thể sạc bằng kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) trong gần 5 giờ nếu dùng
bộ sạc có dây.
Pin có thể sạc bằng kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) trong gần 10 giờ nếu
dùng bộ sạc không dây
Sạc pin bàn đạp điều khiển (để biết thêm chi tiết, xem bảng bên dưới):
- Trong cấu hình có dây sẽ chỉ sạc nếu LX3 được BẬT.
- Trong cấu hình không dây sẽ sạc không dây miễn là AC được kết nối hoặc pin LX3
được sạc.

Bảng 2- 3 Các tùy chọn sạc bàn đạp điều khiển
Trạng thái

Sạc pin bàn đạp Sạc pin bàn đạp điều khiển không dây
điều khiển bằng
dây cáp

Có sẵn AC, LX3 BẬT

Có

Có

Có sẵn AC, LX3 dự phòng

Không

Có

Không có sẵn AC, LX3 Có
BẬT

Có

Không có sẵn AC, LX3 Không
TẮT

Có (nếu pin hệ thống đã sạc)
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Để sạc bàn đạp điều khiển không dây trên giá đỡ:
•
•
•

Đảm bảo vỏ của bàn đạp điều khiển được làm phẳng với vỏ của bảng điều khiển khi được
đặt.
Không có cảnh báo liên quan đến pin.
Nếu bàn đạp điều khiển được bật và đặt trên giá đỡ, bàn đạp điều khiển sẽ sạc không dây
khi bảng điều khiển TẮT.

Bảng 2- 4 Trạng thái đèn báo pin
Đèn báo trạng thái pin
Trạng thái đèn LED bên phải Mô tả
Mùa xanh lá đậm

Mức pin > 40%

Màu vàng đậm

Mức pin ≤ 40%

Màu xanh lá nháy

Sạc khi mức pin > 40%

Màu vàng nháy

Sạc khi nức pin ≤ 40%

TẮT

Ưu tiên hơn bốn trạng thái trước khi một trong hai trạng thái
sau đúng:
•
•

Bàn đạp điều khiển đang trong thời gian không hoạt
động, khi ở chế độ không dây.
Không biết mức pin, khi ở chế độ không dây hoặc có
dây.

Trạng thái kết
nối LX3 LED

Đèn báo
pin bàn đạp

Hình 2- 11 Đèn báo bàn đạp
Bảng 2- 5 Trạng thái kết nối pin
Đèn báo trạng thái kết nối LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
Trạng thái đèn
LED bên trái

Mô tả

Màu xanh dương
đậm

Bàn đạp điều khiển ở chế độ không dây hoặc có dây và khi liên lạc với
LuxOR RevaliaTM (LX3 LED).

Màu xanh dương
tạm thời

Xác nhận ghép đôi bàn đạp điều khiển với LuxOR RevaliaTM (LX3
LED) khi đặt trong giá đỡ.

TẮT

Ưu tiên màu xanh dương đậm khi xảy ra một trong những điều sau đây:
•

Bàn đạp điều khiển được đặt ở chế độ không dây (trừ khi có màu
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•
•

xanh dương tạm thời).
Bàn đạp điều khiển trong thời gian không hoạt động ở chế độ
không dây.
Bàn đạp điều khiển ở chế độ không dây hoặc có dây và không
truyền thông tin với LuxOR RevaliaTM (LX3 LED).

Đèn báo trạng thái sạc pin bàn đạp điều khiển
Một trong những điều sau đây được hiển thị ở bên phải Nút Bàn đạp điều khiển (Bàn đạp điều
khiển):
•
•
•
•
•
•

Nếu pin bàn đạp điều khiển không thấp và không sạc, biểu đồ dạng cột có 3 đoạn màu
xanh lá cây.
Nếu pin bàn đạp điều khiển thấp và không sạc, biểu đồ dạng cột có 2 đoạn màu vàng.
Nếu pin bàn đạp điều khiển rất thấp và không sạc, biểu đồ dạng cột có 1 đoạn màu vàng.
Nếu bàn đạp điều khiển không thấp và đang sạc, biểu đồ dạng cột màu xanh lá cây đậm
có biểu tượng tia sét.
Nếu bàn đạp điều khiển thấp và đang sạc, biểu đồ dạng cột màu vàng đậm có biểu tượng
tia sét.
Nếu bàn đạp điều khiển rất thấp và đang sạc, biểu đồ dạng cột màu vàng đậm có biểu
tượng tia sét.

Hình 2- 12 Đèn báo sạc bàn đạp điều khiển
Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) kết hợp công nghệ cho phép một kênh liên lạc cụ thể
với bàn đạp điều khiển LX3 không dây chuyên dụng. Bàn đạp điều khiển LX3 sử dụng đầu ra
tần số vô tuyến và giao thức kết nối mạng IEEE802.15.4 ở băng tần 2,4 GHz.
Để giữ cho hệ thống kính hiển vi hoạt động đúng, liên kết liên lạc giữa bàn đạp điều khiển LX3
và hệ thống LIBERO-XYTM sử dụng điều chỉnh biên kỹ thuật số phổ trải rộng để ngăn chặn bất
kỳ can thiệp nào từ các thiết bị khác, ngay cả khi các kính hiển vi LuxORTM khác đang được sử
dụng trong cùng một phòng.
Khớp ly hợp điện cơ
Đế sàn LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) được trang bị ba khớp ly hợp điện cơ được thiết kế để
khóa kính hiển vi ở vị trí ưa thích của bác sĩ. Một khớp ly hợp điện cơ ở giữa đế chân đế lăn và
chân đế sàn, một khớp ly hợp điện cơ ở giữa chân đế sàn và cánh tay khớp nối, và khớp thứ ba
chuyển động thẳng đứng của cánh tay khớp nối, Hình 2- 1. Có hai cách để tháo bộ ly hợp cơ
điện, Hình 2- 13.
•

Lấy một trong các thanh tay cầm của canh tay khớp nối và nhấn công tắc nằm bên trong
tay cầm.
39 / 109

•

Nhấn bất kỳ một trong hai công tắc trong các nút kính hiển vi. Điều này được chỉ định
vận hành dưới một nắp núm tiệt trùng.

Với bộ ly hợp đã tháo, kính hiển vi treo có thể được di chuyển đến vị trí mong muốn. Nhả công
tắc để bảo vệ kính hiển vi ở vị trí đó.
CẢNH BÁO!
•
Để tránh làm tổn thương hoặc làm hỏng kính hiển vi, hãy nắm chặt tay cầm / núm khi
nhấn công tắc để nhả cánh tay. Nếu cánh tay khớp bị mất cân bằng, nó có thể trôi lên hoặc
xuống khi cánh tay được thả ra.
•
Để tránh nguy cơ bị chèn ép, trong quá trình xoay cánh tay, giữ cho bàn tay và ngón tay
tránh khỏi giao điểm giữa cánh tay khớp nối và giá đỡ sàn.

Công tắc ly hợp điện cơ
(1x2) ở bên trong thanh
điện cơ (1x2) dưới nắp núm
tay cầm

Công tắc cho ly hợp

Hình 2- 13 Công tắc phanh điện tử Giao diện người dùng
Màn hình cảm ứng
Giao diện người dùng là Bảng điều khiển chính LuxOR RevaliaTM (LX3 LED, Hình 2-14; lựa
chọn bác sĩ và điều khiển hệ thống thông qua chức năng MENU được thực hiện trên màn hình
cảm ứng này. Hệ thống liên lạc từ xa LIBERO-XYTM được điều khiển bởi Bảng điều khiển
chính LuxOR RevaliaTM (LX3 LED. Cả hai màn hình đều cho phép người dùng bật/ tắt đèn và
điều chỉnh cường độ ánh sáng. Vị trí tiêu điểm, phóng đại và vị trí X-Y có thể được cài lại
riêng lẻ hoặc tất cả cùng cài lại theo Cường độ ánh sáng bằng cách nhấn nút RESET (Cài đặt
lại).
Dưới đây là hai màn hình cảm ứng với màn hình điều khiển chính được hiển thị. Màn hình Điều
khiển chính LuxOR RevaliaTM (LX3 LED lớn hơn nhiều so với màn hình LIBERO-XYTM và
màn hình Điều khiển chính LX3 cũng có các công cụ MENU để lập trình tùy chọn hệ thống cho
từng bác sĩ phẫu thuật. Hướng dẫn lập trình được mô tả trong phần tiếp theo của hướng dẫn sử
dụng này.
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Hình 2- 14 Màn hình bảng điều khiển chính LX3 LED

Hình 2- 15 Màn hình hệ thống liên lạc LIBERO-XYTM
Có ba màn hình không hoạt động đồng thời, mỗi màn hình chiếm toàn bộ khu vực hiển thị: Màn
hình Khởi động, Màn hình Phẫu thuật và Màn hình Lỗi.

Hình 2- 16 Màn hình Khởi động
Bật nguồn hệ thống được bắt đầu sau khi nhấn Công tắc Dự phòng. Đợi một chút (khi đó BIOS
hiển thị màn hình khởi động ứng dụng), Màn hình khởi động được hiển thị.
Khi bật nguồn, các mục sau đây được hiển thị trên Màn hình khởi động:
•
•
•
•

Phiên bản phần mềm được định dạng là “Phiên bản phát hành: REL_xx.xx”
“Truy cập danh sách bảo vệ quyền phát minh Hoa Kỳ trong Hộp thoại About (Thông
tin)”
Ngày và giờ hiện tại theo định dạng “yyyy / mm / dd hh: mm”
“Bản quyền 2014-20xx Novartis” (trong đó xx = năm phát hành phần mềm)
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Màn hình chính trên bảng điều khiển chính
Bảng điều khiển chính có chức năng là chốt trung tâm cho toàn bộ kính hiển vi. Tất cả các ứng
dụng và menu phụ được truy cập trực tiếp từ màn hình Phẫu thuật của nó, Hình 2- 17 và tất cả
các dấu hiệu quan trọng của kính hiển vi được nhìn thấy trên màn hình Chính.
Màn hình phẫu thuật – Mô – đun đèn chiếu sáng LED
Nút bác sĩ

Cường
độ ánh

Khoảng
cách
đồng tử

Cài đặt
lại tiêu

Vị trí
tiêu cự

Đặt lại
MAG
MAG

Thông báo
cảnh báo

Kết nối không dây với hệ
thống Vision Centurion*

Menu
Đèn đặt
Đặt lại tất cả (Tiêu cự,
MAG, tiêu điểm X-Y,
cường độ ánh sáng)

Độ sáng
màn

Nút chế độ
điều khiển
đèn chiếu
sáng

BẬT /
TẮT đèn

Cân bằng
xiên –
đồng trục

Trạng thái sạc
pin và bàn đạp
điều khiển

Tiêu điểm X-Y
và đặt lại

Hình 2- 17 Màn hình phẫu thuật (mô – đun đèn chiếu sáng LED)
Bảng 2-6 Cac chức năng mô đun chiếu sáng màn hình phẫu thuật
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Mô-đun chiếu sáng LED cung cấp hai nguồn chiếu sáng bởi các điốt phát sáng (LED’s): Đồng
trục và chiếu xiên. Chiếu sáng đồng trục và chiếu sáng xiên có thể được điều khiển riêng rẽ hoặc
cùng lúc.

Hình 2- 18 Chỉ chiếu sáng đồng trục, cân bằng có màu xám mờ (không có sẵn)

Hình 2- 19 Chỉ chiếu sáng xiên, cân bằng có màu xám mờ (không có sẵn)
Giá trị cường độ ánh sáng được hiển thị dưới dạng phần trăm 0-100%.
Giá trị Số dư là một số được xác định theo tỷ lệ chiếu sáng Đồng trục (C) và Xiên (O), ví dụ: C
(Đồng trục) 40% và O (Xiên) 40%.
Cách tính như sau:
•
•
•

Nếu Đồng trục> Xiên thì Cân bằng = (Xiên / Đồng trục - 1) TM 100
Nếu Đồng trục <Xiên thì Cân bằng = (1 - Đồng trục / Xiên) TM 100
Nếu Đồng trục = Xiên thì Cân bằng = 0

LƯU Ý: Các con số được làm tròn xảy ra trong quá trình tính toán và hiển thị giá trị Cân bằng
và cường độ chiếu sáng.

Hình 2- 20 Đồng trụ và xiên cùng lúc, cân bằng đặt đến mức Đồng trục 100% (chế độ “ánh
sáng”)
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Hình 2- 21 Đồng trụ và xiên cùng lúc, cân bằng đặt đến mức Xiên 100% (chế độ “ánh sáng”)
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Bảng 2- 7 Ví dụ giá trị cân bằng dành cho đèn chiếu sáng LED
Cân bằng
0

Mô tả

Ví dụ

Các giá trị bằng nhau của chiếu sáng
đồng trục và chiếu sáng xiên.

C = 100%, O= 100%
C = 30%, O= 30%
C = 0%, O= 0%

-100

+100

-25

Chỉ chiếu sáng đồng trục. Chiếu sáng
xiên được đặt thành 0% hoặc LED
xiên tắt

C = 30%, O = 0%
C = 30%, O = LED TẮT
C = 100%, O = 0%

Chỉ chiếu sáng xiên. Chiếu sáng
đồng trục được đặt thành 0% hoặc
đèn LED đồng trục tắt.

O = 50%, C = 0%

Đồng trục> xiên

C = 50%, O = 37.5%

O = 30%, C = LED TẮT
O= 100%, C = 0%
C = 60%, O = 45%

+25

Đồng trục <xiên

C = 70% O = 52.5%
C = 37.5%, O = 50%
C = 45%, O = 60%
C = 52.5% O = 70%

Bảng 2- 6 Màn hình phẫu thuật – Mô-đun đèn chiếu sáng LED
Vật hiển thị
Nút Bác sĩ

Mô tả
Hiển thị Cài đặt Bác sĩ Hiện tại hoặc Cài đặt Alcon nếu không có bác sĩ
do người dùng chỉ định. Khi nhấn, hiển thị Hộp thoại Chọn Bác sĩ.

Nút thông báo cảnh Hiển thị một cảnh báo chung. Khi nhấn vào sẽ hiện hộp thoại Thông tin
báo
cảnh báo.
Nút bị mất khi Hộp thoại Thông tin cảnh báo được đóng bởi người dùng.
Nút Menu

Khi nhấn, hiển thị Menu tùy chỉnh.

Hiển thị khoảng
cách đồng tử

Khoảng cách với đồng tử của bác sĩ được tính bằng mi-li-mét. Chỉ số
này được đặt trong Hộp thoại Cài đặt Bác sĩ - Tab Optics (Tab Quang
học)

Nút chế độ điều
khiển đèn chiếu
sáng

Chuyển qua từng chế độ điều khiển chiếu sáng bằng văn bản nút thay
đổi để phản ánh chế độ điều khiển chiếu sáng hiện tại như sau:
“COAX (ĐỒNG TRỤC)” = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục
“OBLIQ (XIÊN)” = Chế độ điều khiển chiếu sáng xiên
“LIGHT (ĐÈN) = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục / xiên đồng
thời

Nút tăng cường độ

Tăng cường độ chiếu sáng, mỗi lần tăng 5%.
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chiếu sáng

Nút chế độ điều khiển chiếu sáng
Mức tăng chiếu sáng phụ thuộc vào lựa chọn Nút Illumination Control
Mode (Chế độ điều khiển chiếu sáng):
COAX = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục
Tăng ánh sáng đồng trục cho dù đèn LED đồng trục bật hay tắt.
OBLIQ = Chế độ điều khiển chiếu sáng xiên
Tăng ánh sáng xiên cho dù đèn LED xiên được bật hay tắt.
LIGHT = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục / xiên đồng thời
1. Nếu cả hai đèn LED Đồng trục và xiên đều bật hoặc tắt cả hai thì
hãy tăng cả đèn chiếu sáng Đồng trục và xiên khi duy trì số Cân
bằng. (Giá trị đồng trục / xiên lớn hơn tăng 5%.)
2. Nếu đèn LED xiên tắt ở Chế độ điều khiển chiếu sáng xiên
(OBLIQ) thì chỉ tăng đèn chiếu sáng đồng trục.
3. Nếu đèn LED đồng trục tắt ở Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng
trục (COAX) thì chỉ tăng đèn chiếu sáng xiên.
4. Kích hoạt kiểm soát cân bằng chiếu sáng sẽ hủy bỏ việc tăng
riêng lẻ của chiếu sáng Đồng trục hoặc Xiên như mục 2 và 3.

Nút giảm cường độ
chiếu sáng

Giảm cường độ chiếu sáng mỗi lần giảm 5%.
Nút chế độ điều khiển chiếu sáng
Mức gảim chiếu sáng phụ thuộc vào lựa chọn Nút Illumination Control
Mode (Chế độ điều khiển chiếu sáng):
COAX = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục
Giảm ánh sáng đồng trục cho dù đèn LED đồng trục bật hay tắt.
OBLIQ = Chế độ điều khiển chiếu sáng xiên
Giảm ánh sáng xiên cho dù đèn LED xiên được bật hay tắt.
LIGHT = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục / xiên đồng thời
1.
Nếu cả hai đèn LED Đồng trục và xiên đều bật hoặc tắt cả hai thì
hãy giảm cả đèn chiếu sáng Đồng trục và xiên khi duy trì số Cân bằng.
(Giá trị đồng trục / xiên lớn hơn giảm 5%.)
2.
Nếu đèn LED xiên tắt ở Chế độ điều khiển chiếu sáng xiên
(OBLIQ) thì chỉ giảm đèn chiếu sáng đồng trục.
3.
Nếu đèn LED đồng trục tắt ở Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng
trục (COAX) thì chỉ giảm đèn chiếu sáng xiên.
4.
Kích hoạt kiểm soát cân bằng chiếu sáng sẽ hủy bỏ việc giảm
riêng lẻ của chiếu sáng Đồng trục hoặc Xiên như mục 2 và 3.

Hiển thị Cường độ
chiếu sáng đồng
trục

Ký hiệu C dành cho đồng trục
Hiển thị cường độ chiếu sáng đồng trục theo phần trăm.
Khi chiếu sáng đồng trục bật, phần hiển thị số có màu trắng.
Khi chiếu sáng đồng trục tắt, phần hiển thị số có màu xám.
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Hiển thị Cường độ
chiếu sáng xiên

Ký hiệu O dành cho xiên
Hiển thị cường độ chiếu sáng xiên theo phần trăm.
Khi chiếu sáng xiên bật, phần hiển thị số có màu trắng.
Khi chiếu sáng xiên tắt, phần hiển thị số có màu xám.

Hiển thị thanh
cường độ chiếu
sáng

Các thanh được chiếu sáng là biểu thị cho cài đặt cường độ chiếu sáng ở
mức xấp xỉ 5% mỗi thanh. Khi đèn chiếu sáng tắt, không có thanh nào
được chiếu sáng.
Nút điều khiển chế độ chiếu sáng
Chỉ số chiếu sáng phụ thuộc vào lựa chọn Nút Illumination Control
Mode (Chế độ điều khiển chiếu sáng):
COAX = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục
Hiển thị cường độ chiếu sáng đồng trục.
OBLIQ = Chế độ điều khiển chiếu sáng xiên
Hiển thị cường độ chiếu sáng xiên.
LIGHT = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục / xiên đồng thời
Hiển thị cường độ chiếu sáng đồng trục hoặc xiên lớn hơn.

Nút BẬT/ TẮT đèn Chuyển đổi bật và tắt đèn chiếu sáng. Việc chuyển đổi ánh sáng phụ
chiếu sáng
thuộc vào lựa chọn Nút Illumination Control Mode (Chế độ điều khiển
chiếu sáng):
COAX = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục
Chuyển đổi bật và tắt đồng trục chiếu sáng.
OBLIQ = Chế độ điều khiển chiếu sáng xiên
Chuyển đổi bật tắt và chiếu sáng xiên.
LIGHT = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục / xiên đồng thời
1. Nếu cả hai đèn LED Đồng trục và xiên đều bật hoặc tắt, sau đó
chuyển đổi bật cả đèn chiếu sáng Đồng trục và xiên.
2. Nếu đèn LED xiên tắt ở Chế độ điều khiển chiếu sáng xiên
(OBLIQ) thì chỉ chuyển đổi chế độ chiếu sáng Đồng trục.
3. Nếu đèn LED đồng trục tắt ở Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng
trục (COAX) thì chỉ chuyển đổi chế độ chiếu sáng xiên.
4. Kích hoạt điều khiển cân bằng chiếu sáng sẽ hủy bỏ việc chuyển
đổi riêng lẻ của chiếu sáng đồng trục hoặc xiên như mục 2 và 3.
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Điều khiển cân
bằng chiếu sáng

Điều khiển cân bằng chiếu sáng bao gồm Nút Coaxial Balance (cân bằng
đồng trục), Nút Oblique Balance (cân bằng xiên), Thanh trượt cân bằng,
Thanh theo dõi cân bằng và Chỉ số giá trị cân bằng.
Cân bằng và chiếu sáng
•

•
•

Trung tâm cài đặt vị trí của Điều khiển cân bằng chiếu sáng cung
cấp các giá trị bằng nhau của chiếu sáng đồng trục và xiên và
được đặt bằng với giá trị lớn nhất của một trong hai giá trị.
Di chuyển sang bên phải của trung tâm, làm giảm ánh sáng đồng
trục.
Di chuyển sang bên trái của trung tâm, làm giảm độ chiếu sáng
xiên.

Nút điều khiển chế độ chiếu sáng
Điều khiển cân bằng chiếu sáng phụ thuộc vào lựa chọn Nút
Illumination Control Mode (Chế độ điều khiển chiếu sáng):
COAX = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục
Điều khiển cân bằng chiếu sáng có màu xám mờ và không cho phép
người dùng nhập dữ liệu. Vị trí Thanh trượt Cân bằng và Chỉ số giá trị
Cân bằng phản ánh giá trị cân bằng khi độ chiếu sáng Đồng trục được
tăng hoặc giảm.
OBLIQ = Chế độ điều khiển chiếu sáng xiên
Điều khiển cân bằng chiếu sáng có màu xám mờ và không cho phép
người dùng nhập dữ liệu. Vị trí Thanh trượt Cân bằng và Chỉ số giá trị
Cân bằng phản ánh giá trị Cân băngd khi độ chiếu sáng xiên được tăng
hoặc giảm.
LIGHT = Chế độ điều khiển chiếu sáng đồng trục / xiên đồng thời
Kiểm soát cân bằng chiếu sáng đang hoạt động và cho phép người dùng
nhập liệu.
Nút cân bằng đồng
trục

Điều chỉnh giá trị Cân bằng là -5 cho đến khi đạt mức giới hạn -100.

Nút cân bằng Xiên

Điều chỉnh giá trị Cân bằng là +5 cho đến khi đạt mức giới hạn +100

Thanh theo dõi cân
bằng

Thanh theo dõi giá trị cân bằng biểu thị phạm vi lựa chọn của các giá trị
Cân bằng trong khoảng từ -100 đến +100 với 0 ở giữa. Khi Điều khiển
cân bằng chiếu sáng được kích hoạt, sau đó nhấn vào Thanh theo dõi cân
bằng sẽ di chuyển Thanh trượt cân bằng đến vị trí đã gõ và đặt giá trị
cân bằng tương ứng.

Chỉ số giá trị cân
bằng

Hiển thị giá trị Cân bằng trong phạm vi từ -100 đến +100.

Nút đạt lại tiêu
điểm

Khi nhấn, đặt lại tiêu điểm của kính hiển vi theo giá trị của bác sĩ hiện
tại được đặt trong Hộp thoại Doctor Settings (Cài đặt Bác sĩ) - Tab
General (Chung).
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Hiển thị thanh vị trí Các thanh được chiếu sáng là biểu thị của cài đặt vị trí tiêu điểm ở mức
tiêu cự
10% mỗi thanh. Phạm vi thiết lập vị trí tiêu điểm, chiều cao dọc của
kính hiển vi, là từ -100% đến + 100%.
Nút bàn đạp điều
khiển

Hiển thị Hộp thoại Doctor Settings (Cài đặt Bác sĩ) với Tab Footswitch
(Bàn đạp điều khiển) mở.

Đèn báo trạng thái
sạc pin bàn đạp
điều khiển

Hiển thị trạng thái sạc pin bàn đạp điều khiển.

Nút đặt lại phóng
đại

Khi nhấn, đặt lại độ phóng đại cho các cài đặt được lập trình của bác sĩ.

Chỉ số phóng đại

Hiển thị giá trị phóng đại thực sự được bác sĩ xem qua kính hiển vi.

Đèn báo kết nối
không dây

Hiển thị trạng thái kết nối không dây với hệ thống phẫu thuật Centurion:
tắt, ghép nối và kết nối.

Nút đặt đèn

Chu trình thông qua ba cài đặt đã lưu của Chiếu sáng đồng trục và xiên:
• Mặc định • Đặt sẵn 1 • Đặt sẵn 2

Chỉ số đặt đèn

Sau khi nhấn nút Light Preset (Cài đặt sẵn ánh sáng), hiển thị tên của cài
đặt sẵn đã chọn trong 5 giây: “DeLỗi (Mặc định)” “Preset 1 (Cài đặt sẵn
1)” “Preset 2 (Cài đặt sẵn 2)”

Nút cài đặt lại tất
cả

Đặt lại cường độ chiếu sáng, thu phóng (phóng đại) và tập trung vào cài
đặt được lập trình mặc định của Bác sĩ hiện tại trong Hộp thoại Doctor
Settings (Cài đặt Bác sĩ) - Tab General (Chung). Đặt lại vị trí X-Y (dấu
chấm màu xanh lá trên Điều khiển đặt lại mục tiêu X-Y đến vị trí trung
tâm). Tắt đèn chiếu sáng LED nếu Tắt đèn cài đặt bác sĩ khi cài đặt lại
hệ thống được cài đặt là Yes (Có).

Kiểm soát đặt lại
mục tiêu X-Y

Điều khiển đặt lại tiêu điểm X-Y theo dõi chuyển động X-Y bằng một
dấu chấm màu xanh lá cây. Nhấn nút điều khiển đặt lại mục tiêu X-Y sẽ
đặt lại kính hiển vi và chấm màu xanh lá cây đến vị trí trung tâm.

Nút pop-up điều
Khi nhấn, sẽ hiển thị Điều khiển độ sáng Bảng PC. Trạng thái lựa chọn:
khiển độ sáng Bảng Nút này được hiển thị và hoạt động khi Điều khiển Độ sáng của Bảng
PC
PC không được hiển thị và bất kỳ Menu hoặc Hộp thoại nào của Bảng
PC sẽ không được hiển thị. Nút này được hiển thị (đầy đủ hoặc một
phần) nhưng không hoạt động khi bất kỳ Menu hoặc Hộp thoại của bảng
PC được hiển thị.
Điều khiển độ sáng
Bảng PC

Điều khiển Độ sáng của Bảng điều khiển PC bao gồm Nút Brightness
Increase (Tăng độ sáng) của Bảng điều khiển PC, Nút Brightness
Decrease (Giảm độ sáng) của Bảng điều khiển và Hiển thị Thanh Độ
sáng của Bảng điều khiển PC phản ánh Độ sáng của Bảng PC hiện tại.
Trạng thái lựa chọn:
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Điều khiển Độ sáng của bảng PC được hiển thị và hoạt động trong 5
giây. 5 giây bắt đầu lại nếu người dùng nhấn các nút Increase (Tăng)
hoặc Decrease (Giảm) trên Điều khiển. Nhấn vào một vùng trống trên
Màn hình Phẫu thuật Bảng điều khiển PC sẽ bỏ Điều khiển khỏi màn
hình. Điều khiển này vẫn được hiển thị (đầy đủ hoặc một phần và vẫn bị
giới hạn trong 5 giây) nhưng không hoạt động khi bất kỳ Menu hoặc
Dialog của bảng PC được hiển thị.
Nút Tăng độ sáng
của bảng PC

Tăng độ sáng màn hình bảng điều khiển PC với mỗi lần tăng 10%. Lưu
ý rằng độ sáng màn hình của bảng PC là phi tuyến.

Nút giảm độ sáng
của bảng PC

Giảm độ sáng màn hình của bảng PC với mỗi lần tăng 10%. Lưu ý rằng
độ sáng màn hình của bảng PC là phi tuyến và độ sáng màn hình của
bảng PC tối thiểu là 10%.

Hiển thị thanh độ
sáng của bảng PC

Các thanh được chiếu sáng là biểu thị cho độ sáng màn hình của bảng
PC.

Màn hình lỗi
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Hình 2- 22 Màn hình lỗi
Tiêu đề màn hình lỗi hiển thị Mã lỗi hệ thống, Hình 2- 8. Phần thân của màn hình lỗi hiển thị tên
của lỗi và các hành động được đề xuất.
Khi máy quay video được cài đặt và kích hoạt, video trực tiếp từ camera bên trong hoặc nguồn
video bên ngoài có thể được xem ở góc dưới bên trái của Bảng điều khiển chính.
Video trực tiếp được bật trong tab MENU/ System Settings (Cài đặt hệ thống)/ tab General
(Chung). Video trực tiếp cũng có thể được hiển thị trên màn hình ngoài được kết nối qua đầu nối
HD Out trên Bảng điều khiển chính. Để có hiệu suất tốt nhất, dây cáp HD không nên dài hơn 20
feet.
CẢNH BÁO!
Bảng điều khiển chính ấm nóng là điều bình thường. Mô-đun chủ phát ra nhiệt và được đặt bên
trong Bảng điều khiển chính.
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Bác Sĩ hiện tại
Để chọn Bác sĩ phẫu thuật với tất cả các tùy chọn ưu tiên của bác sĩ đó, nhấn nút Doctor Current
(Bác sĩ hiện tại) ở phần trên cùng của màn hình. Một danh sách các Bác sĩ xuất hiện, Hình 2- 23.
Chọn một tên bác sĩ trong danh sách và nhấn nút theo tên đó. Màn hình chính xuất hiện lại với
tất cả các cài đặt ưu tiên của bác sĩ. Các bác sĩ có thể được thêm và xóa thông qua tính năng
MENU / Manage Doctors (Quản lý bác sĩ).

Hình 2- 23 Danh sách bác sĩ
Chọn một tên bác sĩ trong danh sách và nhấn chọn tên đó. Màn hình chính sẽ hiện lại với bác sĩ
mới và có thể cài đặt theo ý muốn của bác sĩ này.
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Cảnh báo chung
Nút hình tam giác màu vàng này xuất hiện ở phía bên trái của màn hình chính và Libero khi xảy
ra sự cố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của kính hiển vi. Nhấn nút trên màn hình chính để đọc
thông báo giải thích. Nhấn nút X màu đỏ để trở về màn hình chính.

Hình 2- 24 Cảnh báo chung
Hộp thoại này cho người dùng biết vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của kính hiển vi.
MAG (Phóng đại)
Chỉ số này cho biết độ phóng đại chính xác khi bác sĩ nhìn qua kính hiển vi. Độ phóng đại chính
xác phụ thuộc vào thị kính, ống nhòm và vật kính của ống kính trong kính hiển vi LuxOR
RevaliaTM (LX3 LED) và cài đặt Thu phóng được bác sĩ chọn. Nhấn nút này để đặt lại phóng to
các cài đã lập trình của bác sĩ. Xem các tab Menu /Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ)/ Tab Optics
(Quang học) trong hướng dẫn sử dụng này.
Kết nối không dây với hệ thống CenturionTM
Biểu tượng màu xanh lá cây cho biết Hệ thống Vision Centurion được kết nối không dây với
kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED). Khi hệ thống Centurion không được kết nối không
dây với LuxOR RevaliaTM (LX3 LED), sẽ hiện biểu tượng không dây màu đen/ xám.
Tiêu điểm
Nhấn nút này sẽ đặt lại tiêu điểm theo cài đặt được lập trình bởi bác sĩ.
Cài lại
Nhấn nút RESET (ĐẶT LẠI) để khôi phục cài đặt kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
theo các cài đặt được lập trình bởi bác sĩ (Cường độ ánh sáng, X-Y, Tiêu điểm, Độ phóng đại).
Tiêu điểm X-Y
Trong suốt quá trình phẫu thuật, kính hiển vi có thể được di chuyển trong mặt phẳng ngang X-Y
bằng phím điều khiển của bàn đạp điều khiển hoặc hộp thoại MENU/ Controls (Điều khiển).
Tiêu điểm X-Y theo dõi quá trình di chuyển bằng một chấm nhỏ màu xanh lá cây. Nhấn nút tiêu
điểm X-Y sẽ đặt lại kính hiển vi và đưa chấm màu xanh lá cây về vị trí trung tâm.
Khoảng cách đồng tử
Đây là chỉ số tính bằng milimét khoảng cách đồng tử của bác sĩ hiện tại (PD). Chỉ số này được
đặt trong tab MENU / Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) / Quang học.
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Bàn đạp điều khiển
Nhấn nút này sẽ hiển thị hộp thoại dành cho tab Doctor Settings (cài đặt bác sĩ) / General
(chung) / Footswitch (bàn đạp điều khiển), như Hình 2- 29.
Độ sáng màn hình
Nhấn nút này sẽ hiển thị một thanh ánh sáng có thể được điều chỉnh lên xuống để tăng và giảm
độ sáng của Bảng điều khiển chính. Nếu không thực hiện điều chỉnh, thanh ánh sáng sẽ tắt sau
năm giây hoặc năm giây sau lần điều chỉnh cuối cùng.
Menu tùy chỉnh
Nhấn nút MENU sẽ hiển thị menu Tùy chỉnh các lựa chọn mà người dùng có thể chọn để vận
hành kính hiển vi, Hình 2- 25.
•

•
•
•

•
•
•
•

Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) - Đây là nơi người dùng có thể đặt tất cả các tùy chọn
người dùng cho bác sĩ hiện tại (General (Chung), Optics (Quang học), Footswitch (bàn
đạp điều khiển), Display (Hiển thị) và Reset (Đặt lại)). Không thể thay đổi cài đặt khi bác
sĩ hiện tại là Alcon Settings (Cài đặt của Alcon). Cố gắng lưu các thay đổi được thực hiện
trong Cài đặt Alcon sẽ nhắc người dùng tạo một bác sĩ mới; mặt khác, chọn hoặc tạo một
bác sĩ mới bằng cách nhấn Manage Doctors (quản lý bác sĩ) và thay đổi bác sĩ mới.
System Settings (Cài đặt hệ thống) - Camera và Verion được bật (Đã cài đặt) và tắt
(Không được cài đặt) trong màn hình này.
Manage Doctors (Quản lý bác sĩ) - Người dùng có thể thêm và xóa bác sĩ trên màn hình
này.
Wireless Settings (Cài đặt không dây) - Chọn Cài đặt không dây để thiết lập bàn đạp điều
khiển không dây LX3 để liên lạc với kính hiển vi LX3 và để kính hiển vi truyền thông tin
không dây với hệ thống CenturionTM.
Controls (Điều khiển) - Người dùng có thể sử dụng bảng điều khiển này để điều chỉnh
thời gian theo cài đặt xem kính hiển vi.
View Events (Xem sự cố) - Hộp thoại Xem sự cố liệt kê theo ngày / giờ của các sự kiện
có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED).
About (Thông tin) - Phần mềm và phần cứng hệ thống được sử dụng trong kính hiển vi,
cùng với số sê-ri và ngày sản xuất, được liệt kê ở đây.
Shutdown (Tắt máy) - Mở cửa sổ này để tắt nguồn hệ thống một cách an toàn.

Hình 2- 25 Menu tùy chỉnh
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Nhấn nút MENU sẽ hiển thị menu Tùy chỉnh nơi người dùng có thể chọn các mục theo ý muốn,
sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của kính hiển vi, thu thập thông tin về kính hiển vi và tắt kính hiển
vi.
Menu / Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ)
Lựa chọn đầu tiên trong menu Tùy chỉnh là Doctor Settings (Cài đặt Bác sĩ). Nhấn nút Doctor
Settings (Cài đặt bác sĩ) sẽ hiển thị hộp thoại Doctor Settings (Cài dặt bác sĩ) / tab General
(chung), xem Hình 2- 26. Ngoài ra, các tab Optics (Quang học), Footswitch (Bàn đạp điều
khiển), Display (Hiển thị) và Reset (Đặt lại) có thể được chọn từ hộp thoại này, xem Hình 2- 27
và Hình 2- 29. Tất cả các cài đặt bác sĩ này sẽ được áp dụng cho bác sĩ hiện tại (ngoại trừ Cài đặt
Alcon) và sẽ trở thành cài đặt mặc định của bác sĩ khi nhấn nút check màu xanh lá.
Tab Menu / Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ )/ Tab General (chung)
Mở tab này cho phép người dùng đặt cài đặt mặc định mới, trừ khi bác sĩ hiện tại là Cài đặt của
Alcon. Thực hiện thay đổi và sau đó nhấn nút check màu xanh lá sẽ lưu các cài đặt mặc định
mới. Nếu Cài đặt của Alcon là bác sĩ được chọn, nhấn nút check màu xanh lá sẽ xuất hiện hộp
thoại Save Doctor As (Lưu Bác sĩ); người dùng có thể lưu cài đặt mặc định mới bằng tên bác sĩ
mới. Cài đặt bác sĩ Light (Đèn), Focus (Tiêu cự) và Zoom (Thu phóng) được áp dụng ngay lập
tức sau khi chấp nhận thay đổi.
•
•
•
•
•
•

Light (Đèn) - Người dùng có thể cài đặt độ sáng chiếu sáng theo ý muốn của bác sĩ bằng
điều chỉnh Ánh sáng, từ 5% đến 100%.
Focus (Tiêu cự) - Điều chỉnh tiêu cự được sử dụng để điều chỉnh độ rõ nét của tiêu cự
bằng cách thay đổi chiều cao dọc của kính hiển vi, từ 100% thành -100%.
Zoom (Thu phóng) - Cài đặt này xác định mức thu phóng mà bác sĩ mong muốn khi thực
hiện phẫu thuật. Cài đặt Thu phóng không ảnh hưởng đến tiêu cự.
Focus Speed (Tốc độ tiêu cự) - Cài đặt tốc độ động cơ khi điều chỉnh tiêu cự.
Zoom Speed (Tốc độ thu phóng) - Cài đặt tốc độ động cơ khi điều chỉnh thu phóng.
XY Speed (Tốc độ XY) - Cài đặt tốc độ động cơ khi điều chỉnh vị trí XY.

Hình 2- 26 Các cài đặt Bác sĩ – Tab General (Chung)
Nếu Cài đặt Alcon là bác sĩ được chọn, nhấn nút check màu xanh lá sẽ xuất hiện hộp thoại Save
Doctor As (Lưu Bác Sĩ); người dùng có thể lưu cài đặt mặc định mới bằng Tên.bác sĩ mới.
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Menu / Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) /Tab Optics (quang học)
Chọn tab Optics (Quang học) sẽ mở ra một màn hình trong đó người dùng xác định loại thị kính,
Ống nhòm, Thấu kính mục tiêu và Hướng máy ảnh được sử dụng trong kính hiển vi. Các cài đặt
này, cùng với Hệ số phóng đại, được sử dụng để tính toán độ phóng đại chính xác (chỉ dành cho
tham khảo). Cài đặt Hướng máy ảnh có thể được chuyển đổi giữa Anterior (Trước) và Posterior
(Sau). Ngoài ra, Khoảng cách đông tử (PD) của bác sĩ hiện tại hiện tại được nhập vào đây và
được hiển thị ở phần trên cùng của màn hình chính.

Hình 2- 27 Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) – Tab Optics (Quang học)
Độ phóng đại chính xác (M) được bác sĩ xem qua kính hiển vi và hiển thị ở góc trên bên phải của
màn hình hiển thị (MAG, được hiển thị dưới dạng gần bằng (~) trên Bảng điều khiển chính,
nhưng không có trên màn hình hiển thị nhỏ LIBERO-XYTM), được tính từ công thức M = f t / f 0
x Me x A
Trong đó: f t - Tiêu cự của ống nhòm (f = 180mm)
F 0 - Tiêu cự của thấu kính vật kính (f = 240mm [thường là 175 + 65])
M e - Công suất phóng đại của thị kính (thường là 10 x)
A - Hệ số phóng đại trên khối kính (thường là 1)
Do đó: M = 180/240 x 10 x 1
M = 7.5x
Me – Thị kính

F0 - Ống nhòm

A - Hệ số phóng đại trên khối kính (số thu phóng)
F0 - Tiêu cự của thấu kính vật kính

Hình 2- 28 công thức M = f t / f 0 x M e x A
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Menu / Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) / Tab Footswitch (bàn đạp điều khiển)
Bàn đạp điều khiển gồm mười hai công tắc điều khiển. Bác sĩ hiện tại có thể thay đổi chức năng
của từng công tắc theo tùy chọn cá nhân bằng cách nhấn số công tắc cần thay đổi và chọn chức
năng mong muốn từ hộp thoại xuất hiện; nhấn nút check màu xanh lá để xác nhận thay đổi.

Hình 2- 29 Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) / Tab Footswitch (Bàn đạp điều khiển)
Menu / Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) / Tab Display (Hiển thị)
Tab này cho phép người dùng đặt độ sáng hiển thị mặc định của Bảng điều khiển chính và
LIBERO-XY.
•
•
•

Độ sáng của bảng điều khiển - Người dùng có thể đặt bác sĩ Chính theo tùy chọn
Độ sáng của Bảng điều khiển từ 10% đến 100%
Độ sáng Libero - Người dùng có thể đặt độ sáng Libero theo mong muốn của bác sĩ từ
5% đến 100%

Hình 2- 30 Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) - Tab Display (Hiển thị)
Menu / Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) / Tab Reset (cài đặt lại)
Trên tab này, người dùng có thể định cấu hình xem Đèn có TẮT hay không khi thực hiện CÀI
ĐẶT LẠI.
•
•

Yes (Có) - Đèn tắt khi thực hiện CÀI ĐẶT LẠI.
No (Không) - Đèn không tắt và cường độ ánh sáng được cài đặt lại về giá trị mặc định
khi thực hiện CÀI ĐẶT LẠI.
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Hình 2- 31 Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) / Tab Reset (cài đặt lại)
Tab Menu / Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ )/ Tab General (chung)
Lựa chọn thứ hai trong menu Tùy chỉnh là System Settings (Cài đặt hệ thống). Nhấn nút System
Settings (Cài đặt hệ thống) sẽ hiển thị hộp thoại System Settings (Cài đặt hệ thống) / tab General
(chung), xem hình Hình 2- 32. Người dùng có thể đặt Ngày và Giờ cục bộ bằng cách nhấn nút
Change (Thay đổi). Một hộp thoại xuất hiện trong đó các cài đặt có thể được thay đổi thành ngày
và giờ địa phương. Nếu hệ thống VideOverlay được kết nối với kính hiển vi, nhấn nút ON
(BẬT) / OFF (TẮT) Video Overlay (Lớp phủ video) để bật hoặc tắt tính năng VideOverlay.
Khi cài đặt, Máy ảnh có thể được bật bằng cách nhấn nút Installed (Đã cài đặt); hộp thoại
Camera Model (mẫu máy ảnh) xuất hiện trong đó người dùng có thể chọn máy ảnh đang được sử
dụng, như Hình 2- 33.

Hình 2- 32 System Settings (Cài đặt hệ thống) - Tab General (chung)

Hình 2- 33 System Settings (Cài đặt hệ thống) - Tab General (chung) / Camera Settings (Cài đặt
máy ảnh)
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Nhấn nút Camera (Máy ảnh) / Installed (Đã cài đặt) sẽ hiển thị hộp thoại Camera Model (Mẫu
máy ảnh) cho phép chọn camera đã cài đặt bằng các nút lên / xuống.
Hộp thoại màu đèn LED hiển thị Mô-đun đèn LED hiện được cài đặt trong hệ thống.
Menu / Manage Doctors (Quản lý bác sĩ)
Người dùng có thể thêm, đổi tên, xóa, sao lưu và khôi phục bác sĩ trên hộp thoại Manage
Doctors (Quản lý bác sĩ), được truy cập bằng cách nhấn nút MENU và chọn Manage Doctors
(Quản lý bác sĩ). Khi thực hiện với bất kỳ quy trình nào trong số này, nhấn nút X màu đỏ để
quay lại màn hình chính.
Để tạo tên bác sĩ mới, nhấn nút New Doctor (Bác sĩ mới). Một bàn phím hiện ra cho phép người
dùng có thể nhập tên bác sĩ mới, sau đó nhấn nút tick màu xanh lá để xác nhận. LuxOR
RevaliaTM (LX3 LED) có thể hỗ trợ tới 200 tên bác sĩ.
Để sao chép một bác sĩ hiện có, chọn tên của bác sĩ cần sao chép và nhấn nút Copy Doctor (Sao
chép bác sĩ). Một bàn phím xuất hiện cho phép người dùng có thể nhập tên bác sĩ mới, sau đó
nhấn nút tick màu xanh lá để xác nhận.
Để đổi tên bác sĩ, nhấn tên bác sĩ cần thay đổi và nhấn nút Rename Doctor (Đổi tên bác sĩ). Một
bàn phím xuất hiện cho phép người dùng có thể nhập tên mới của bác sĩ, sau đó nhấn nút tick
màu xanh lá để xác nhận.
Để Xóa bác sĩ, chọn tên của bác sĩ cần xóa và nhấn nút Remove Doctor (Xóa Bác sĩ). Một hộp
thoại xác nhận xuất hiện; nhấn nút tick màu xanh lá để xác nhận xóa vĩnh viễn.
Các tính năng Backup Doctor (sao lưu bác sĩ) sao lưu và Restore Doctor (khôi phục bác sĩ) yêu
cầu phải gắn thẻ nhớ USB NTFS vào đầu nối USB Bảng điều khiển chính.
Để sao lưu các bác sĩ từ LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) vào thẻ nhớ, nhấn nút Backup Doctor
(sao lưu bác sĩ); hộp thoại Backup Doctor (sao lưu bác sĩ) xuất hiện. Nhấn nút Backup All
Doctor (sao lưu tất cả bác sĩ) để lưu tất cả hoặc chọn một tên bác sĩ và nhấn nút Backup Doctor
(sao lưu bác sĩ). Nhấn nút X màu đỏ để quay lại màn hình hộp thoại Manage Doctor (quản lý bác
sĩ).
Để khôi phục bác sĩ cho LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) từ thẻ nhớ, nhấn nút Restore Doctor
(Khôi phục bác sĩ); Màn hình hộp thoại Restore Doctor (Khôi phục bác sĩ) xuất hiện trong thẻ
nhớ bác sĩ có sẵn. Nhấn nút Restore All Doctor (Khôi phục tất cả bác sĩ) để lưu tất cả hoặc chọn
một tên bác sĩ và nhấn nút Restore Doctor (Khôi phục bác sĩ). Nhấn nút X màu đỏ để quay lại
màn hình Manage Doctor (quản lý bác sĩ).

Hình 2- 34 Màn hình hộp thoại quản lý bác sĩ
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Menu / Wireless Settings (Cài đặt Không dây)
Hộp thoại Wireless Settings (Cài đặt Không dây) được sử dụng để chọn các cài đặt cho phép bàn
đạp điều khiển không dây LX3 truyền thông tin với kính hiển vi và kính hiển vi để liên kết
không dây với hệ thống CenturionTM. Lưu ý rằng sau khi thay đổi cài đặt, Bàn đạp điều khiển
không dây phải được ghép lại.

Hình 2- 35 Hộp thoại Wireless Settings (Cài đặt Không dây)
Hộp thoại này xuất hiện khi tắt Chế độ lựa chọn. Các lựa chọn Chanel (Kênh) và Region (Vùng)
xuất hiện khi nhấn Standalone (Độc lập), Hình 2- 36. Khi chọn Paried (Ghép nối), nút Pair
(Ghép) với Centurion chiếm không gian đó.
•
-

-

Mode (Chế độ) - Ba lựa chọn Chế độ này xác định xem kính hiển vi được vận hành
không dây hay có dây.
OFF (TẮT) có nghĩa là Bàn đạp điều khiển sẽ được gắn vào kính hiển vi bằng dây cáp và
không có chức năng nào của kính hiển vi sẽ được vận hành không dây.
Standalone (Độc lập) cho phép người dùng thiết lập Bàn đạp điều khiển để vận hành
không dây. Phải chọn bàn đạp điều khiển không dây trước khi ghép kính hiển vi với hệ
thống CenturionTM.
Nhấn Paired (Ghép nối) cho phép người dùng thiết lập kính hiển vi để truyền thông tin
không dây với hệ thống CenturionTM. Để mở liên kết không dây với hệ thống
CenturionTM, nhấn nút Paired (Ghép đôi), sau đó nhấn nút Paired (Ghép đôi) với
CenturionTM. Hộp thoại Pairing (Ghép đôi) xuất hiện cho biết người dùng phải “Hoàn
thành quy trình ghép nối cho CenturionTM”. Hộp thoại này phải duy trì khi ghép nối được
thực hiện trên hệ thống CenturionTM.
Tắt

Độc lập

Ghép nối

Bàn đạp điều khiển đã gắn

x

-

-

Bàn Đạp điều khiển không dây

-

x

-

Thông tin kính hiển vi không dây

-

x

x

Vật thể
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Hình 2- 36 Hội thoại Wireless Settings (Cài đặt Không dây)
Khi nút Standalone Mode (Chế độ độc lập) được chọn, lựa chọn Kênh sẽ xuất hiện. Cài đặt
không dây Chanel (Kênh) và Region (Vùng) chỉ xuất hiện khi chọn Chế độ Độc lập.
•

•

•

Chanel (Kênh) - Được sử dụng để điều chỉnh giá trị kênh lên hoặc xuống để chọn chất
lượng tín hiệu không dây tốt nhất trong phòng phẫu thuật. Các kênh được đề xuất là E, O
hoặc J vì các tần số này thường không được sử dụng bởi các thiết bị không dây khác. Nên
treo bàn đạp điều khiển trên giá treo kính hiển vi khi chọn kênh.
Khi tìm kiếm kênh tốt nhất, chất lượng của từng tín hiệu không dây được biểu thị bằng
biểu đồ dạng cột từ 0 đến 5 thanh dọc, tăng chiều cao và màu sắc của các thanh. Tối đa
năm thanh màu xanh biểu thị chất lượng cao và chỉ một vài thanh màu vàng biểu thị chất
lượng thấp. Lưu ý rằng chất lượng kênh chỉ được hiển thị khi tìm kiếm kênh thay thế.
Biểu đồ dạng cột sẽ mất đi khi nhấn dấu tick màu xanh lá để lưu thông tin ở cuối hộp
thoại. Điều này ghép nối bàn đạp điều khiển với kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3
LED).
Region (Vùng) - Cài đặt Vùng thiết lập mức công suất phát ở một vùng cụ thể (Nhật Bản,
Bắc Mỹ, Thế giới). Khu vực được đề nghị là Nhật Bản. (Nhật Bản có mức năng lượng
truyền tải yếu nhất và do đó, ít gây gián đoạn nhất cho các thiết bị không dây khác trong
phòng khám)

LƯU Ý: Cài đặt Vùng thiết lập mức công suất phát được liên kết với một vùng cụ thể và không
nên thay đổi một khi đã thiết lập vùng sử dụng. Vui lòng liên hệ với Đại diện Dịch vụ Kỹ thuật
Alcon của bạn để biết thông tin về các hạn chế áp dụng.
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Menu / Điều khiển
Lựa chọn menu này cho phép người dùng thực hiện nhiều điều chỉnh kính hiển vi thường được
thực hiện với bàn đạp điều khiển. Trong trường hợp hỏng bàn đạp điều khiển, các chức năng
chính của kính hiển vi có thể được điều khiển từ màn hình này. Nếu máy ảnh được cài đặt trên
kính hiển vi và MENU / System Settings (Cài đặt hệ thống) / General (Chung) / Camera (Máy
ảnh) được đặt thành Installed (Đã cài đặt), nút White Balance (Cân bằng trắng) có thể được sử
dụng trước khi phẫu thuật để đặt cân bằng trắng phù hợp cho Cảnh camera được chọn (Trước
hoặc sau). Nếu được cài đặt, nút Inverter ON / OFF (BẬT / TẮT biến tần) được nhấn để bật / tắt
biến tần hình ảnh.

Hình 2- 37 Hộp thoại Điều khiển
Menu / Xem sự cố
Hộp thoại Xem Sự cố liệt kê ngày / giờ của các sự cố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của kính
hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED). Danh sách các sự kiện này có thể hữu ích khi trao đổi với
đại diện hỗ trợ của Alcon. Hộp thoại này xuất hiện khi nhấn nút Menu / View Events (Xem sự
cố).

Hình 2- 38 Hộp thoại xem sự cố
Menu / About (Thông tin)
Phần mềm và phần cứng của hệ thống được sử dụng trong kính hiển vi, cùng với số sê-ri và ngày
sản xuất, được liệt kê ở đây. Nhấn nút Patents (bảo vệ quyền phát minh) để xem bằng sáng chế
của Alcon trên sản phẩm này.
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Hình 2- 39 Hộp thoại About (Thông tin)
Menu / Shutdown (Tắt máy)
Mở cửa sổ này để tắt nguồn hệ thống một cách an toàn. Dừng quay video, nếu đang thực hiện,
trước khi tắt nguồn hệ thống. Người dùng có thể nhấn nút X màu đỏ để hủy tắt máy và quay lại
màn hình chính; hoặc nhấn nút check màu xanh lá để đưa hệ thống vào chế độ ngủ và tắt công
tắc nguồn chính TẮT để tắt hệ thống.

Hình 2- 40 Hộp thoại tắt máy
BẬT / TẮT ánh sáng và cường độ ánh sáng
Giữa màn hình chính là nút ON / OFF (BẬT / TẮT), Hình 2- 41. Khi đèn chiếu sáng theo Công
nghệ IllUMIN-iTM BẬT, các thanh Cường độ ÁNH SÁNG màu xanh lá được chiếu sáng và chỉ
số % cường độ ánh sáng có màu trắng. Các thanh màu xanh dương được chiếu sáng là biểu thị
cho cài đặt cường độ ánh sáng.
Khi đèn chiếu sáng theo Công nghệ IllUMIN-iTM TẮT, không có thanh cường độ ÁNH SÁNG
màu xanh lá nào được chiếu sáng và chỉ số % cường độ ánh sáng trên Bảng điều khiển chính có
màu xám. chỉ số % cường độ ánh sáng trên Hệ thống liên lạc LIBERO-XYTM vẫn có màu trắng,
nhưng hiển thị 0% cho đến khi bật lại khi nó trở về cài đặt được sử dụng lần cuối.
Khi đèn chiếu sáng được BẬT, nhấn các nút + and – LIGHT Intensity (Cường độ ÁNH SÁNG+
và -) tăng và giảm cường độ ánh sáng theo gia số 5%. Nhấn và giữ một trong các nút nhanh
chóng tăng hoặc giảm cường độ.
Nếu bóng đèn hoặc đèn LED bị hỏng, bị thiếu hoặc không được đặt đúng vào cổng của nó, nút
General Warning (Cảnh báo chung) màu vàng sẽ xuất hiện. Nhấn nút này để hiện Cảnh báo
2354: Bóng đèn hoặc đèn LED bị hư. Cần thay bóng đèn.
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Hình 2- 41 Cường độ ánh sáng
Đèn chiếu sáng TẮT ở hình ảnh bên trái, bật cường độ 5% ở hình ảnh ở giữa và BẬT cường độ
65% ở hình ảnh bên phải. Mức cường độ được biểu thị bằng số lượng thanh màu xanh lam được
chiếu sáng ở nửa bên trái của mỗi hình ảnh.

CẢNH BÁO!
Tiếp xúc lâu với ánh sáng kính hiển vi có thể gây hại cho mắt. Thời gian tiếp xúc mắt an toàn tối
đa ở mức chiếu sáng tối đa là 32 phút. Thời gian này tính cộng dồn. Nếu tổng số lần tiếp xúc của
mắt với ánh sáng trong quá trình phẫu thuật dự kiến vượt quá 32 phút, mức độ ánh sáng nên
được giảm tương xứng trong quá trình phẫu thuật. Tỷ lệ phần trăm(%) cường độ ánh sáng trên
màn hình chỉ mang tính tham khảo.
Cài đặt tiêu cự
Ở giữa màn hình chính là nút FOCUS (TIÊU CỰ), Hình 2- 42. Có thể đặt tiêu điểm bằng cách sử
dụng Bàn đạp điều khiển hoặc nhấn các nút trong hộp thoại MENU / Controls (Điều khiển). Các
thanh màu xanh hiển thị cho biết vị trí tương đối của tiêu điểm; không có chỉ số tỷ lệ phần trăm
cho cài đặt. Nhấn nút FOCUS (TIÊU CỰ) để đưa kính hiển vi về cài đặt tiêu cự mặc định cho
bác sĩ hiện tại.

Hình 2- 42 Cài đặt tiêu cự
Cài đặt tiêu cự được biểu thị bằng các thanh màu xanh lam được chiếu sáng ở nửa bên phải của
mỗi hình ảnh. Tiêu cự được đặt ở mức -80% ở ảnh bên trái, 0% ở ảnh giữa và 80% ở ảnh phải.
Màn hình ngoài
Một màn hình ngoài có thể được kết nối với cổng HD nằm trên Bảng điều khiển chính. Để có
hiệu suất video tốt nhất, thì dây cáp HD không dài quá 20 feet. Video trực tiếp, cùng với lớp phủ
video (nếu được bật), được hiển thị trên màn hình ngoài với độ phân giải lên tới 1080p. Khi ở
chế độ Phát lại, video không hiển thị trên màn hình ngoài.
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LƯU Ý: Màn hình ngoài phải được cắm và bật nguồn trước khi bật bảng điều khiển LuxOR
RevaliaTM (LX3 LED); không khuyến khích cắm nóng.
Phải tuân theo Các khuyến nghị Cấu hình màn hình sau đây khi kết nối màn hình ngoài với đầu
nối HD Out trên Bảng điều khiển chính.
Lưu ý về Cấu hình màn hình
•

•

•

Source Detection (Phát hiện nguồn) /Auto Source (Nguồn tự động) / Auto Input (Tự động
nhập): Một số màn hình có tính năng mất tín hiệu đầu vào, các màn hình này sẽ tự động
quét tín hiệu trên tất cả các đầu vào. Tính năng này phải được tắt và màn hình được định
cấu hình sao cho khi mất tín hiệu đầu vào, màn hình vẫn ở đầu vào HD chính xác. Nếu
không thể tắt tính năng này và bật bảng điều khiển khi màn hình đang quét tín hiệu, bảng
điều khiển có thể đóng băng ở màn hình khởi động (logo Alcon trên nền đen). Trong
trường hợp này, nên TẮT bàn điều khiển bằng cách sử dụng nút Standly (Dự phòng) và
người dùng nên đợi màn hình dừng quét đầu vào (hầu hết các màn hình đều chuyển sang
chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc TẮT sau một vài lần quét). Sau đó bật Bảng điều khiển.
Trong hầu hết các trường hợp, khi khởi động bàn điều khiển, màn hình sẽ tự bật. Một giải
pháp thay sẽ là sử dụng một mẫu màn hình khác hoặc nhãn hiệu màn hình khác trong đó
tính năng này có thể bị vô hiệu hóa.
Không tắt nguồn tín hiệu: Một số màn hình có tính năng làm mất tín hiệu, sau thời gian
điều chỉnh hoặc cố định, màn hình sẽ TẮT hoặc chuyển sang chế độ tiết kiệm năng
lượng. Phải vô hiệu hóa tính năng này và thiết lập màn hình tiếp tục bật khi mất tín hiệu
đầu vào.
Sleep Timer (Hẹn giờ ngủ) / OFF Timer (Hẹn giờ tắt) / Auto Power OFF (TẮT nguồn tự
động): Một số màn hình có tính năng này, do không hoạt động hoặc vô điều kiện, màn
hình sẽ tắt. Tính năng này phải được tắt để màn hình vẫn bật cho đến khi TẮT nguồn
bằng tay.

Phải tuân theo trình tự bật nguồn sau đây cho màn hình ngoài. Nếu không bật nguồn như đã nêu,
thì bảng điều khiển LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) có thể không bật nguồn chính xác hoặc màn
hình có thể không hoạt động như mong đợi.
Trình tự bật nguồn sau đây cho màn hình ngoài
1. Trước tiên, bật màn hình ngoài và đảm bảo màn hình được đặt và vẫn ở đầu vào HD chính
xác.
2. Sau khi đã BẬT màn hình ngoài, hãy BẬT bảng điều khiển.
3. Khi bàn điều khiển được bật, không TẮT màn hình ngoài hoặc tháo và / hoặc kết nối dây cáp
HD; ví dụ: không cắm nóng. Bảng điều khiển phải được TẮT trước.
3.1. Bật màn hình ngoài, sau đó bật bảng điều khiển
3.2. TẮT bảng điều khiển, sau đó TẮT màn hình ngoài
Máy ảnh bên trong
Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) được cấu hình với một máy ảnh bên trong hỗ trợ cài
đặt máy ảnh được tối ưu hóa cho các loại phẫu thuật cụ thể. Việc này có thể cài đặt bằng tab
Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) / Optics (Quang học). Đặt khung máy ảnh vào phía Trước hoặc
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phía sau, sau đó cài đặt cân bằng trắng (chỉ dành cho máy ảnh bên trong). Hướng dẫn chi tiết về
việc hiệu chỉnh cân bằng trắng nằm trong Chương Chín của hướng dẫn sử dụng này (MENU /
Controls (Điều khiển)).

Hình 2- 43 Máy ảnh bên trong đã cấu hình với màn hình ngoài
Đối với màn hình ngoài, phải kết nối dây cáp HD giữa Bảng điều khiển chính và màn hình.
Máy ảnh và màn hình bên trong và bên ngoài
Máy ảnh bên trong là bản nâng cấp được cài đặt bởi dịch vụ công nghệ Alcon. Có hai tùy chọn:
1MOS và 3MOS.
Người dùng có thể cài đặt cùng một máy ảnh với số danh mục khác nhau như một hệ thống
video bên ngoài.
Các máy ảnh có thể được kết nối với màn hình ngoài hoặc với Bảng điều khiển chính, Hình 244.
Khi màn hình ngoài được kết nối với Bảng điều khiển chính bằng dây cáp HD, cấu trúc vật lý
của dây cáp HD là điều rất quan trọng.
•
•
•

Chiều dài cáp HD lên đến 20 feet yêu cầu tối thiểu 26 dây dẫn AWG.
Chiều dài cáp HD lớn hơn 20 feet yêu cầu tối thiểu 24 dây dẫn AWG (ưu tiên 22 AWG).
Bộ tăng tốc HD/ bộ cân bằng HD có thể làm tăng khoảng cách truyền lên tối đa 35 feet
(dây cáp HD 15-20 feet từ nguồn đến bộ tăng áp / bộ cân bằng, sau đó chạy thêm cáp 1520 feet từ bộ tăng áp / bộ cân bằng đến màn hình.

Cấu hình phải được kiểm tra tại chỗ để đảm bảo hiệu suất phù hợp.
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Đến màn hình ngoài
Từ bộ điều khiển máy ảnh bên ngoài
Hình 2- 44 Kết nối dây cáp từ máy ảnh bên ngoài đến màn hình bên ngoài
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PHẦN 3 - HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
Phần này cung cấp hướng dẫn sử dụng để thiết lập hệ thống LuxOR RevaliaTM (LX3 LED).
Trong phần này, bạn sẽ học cách thiết lập từng tùy chọn của người dùng và chuẩn bị cho phẫu
thuật. Hướng dẫn còn bao gồm thiết lập cánh tay khớp nối.
Thiết lập Kính hiển vi nhãn khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED)
1. Kiểm tra tất cả các dây cáp, ống nhòm và phụ kiện được gắn đúng vào Kính hiển vi nhãn
khoa LuxOR RevaliaTM (LX3 LED).
THẬN TRỌNG
Mỗi lần thêm một thiết bị mới và kết nối dây cáp với hệ thống LX3, cần tắt hệ thống nguồn
trước khi thêm dây cáp, sau đó bật nguồn lại.
2. Cắm dây nguồn vào chân đế sàn LX3 và vào nguồn điện nối đất.
3. Di chuyển khỏi chân đế sàn rồi nhẹ nhàng đặt trên sàn. Nếu sử dụng Bàn đạp điều khiển LX3
trong cấu hình có dây, hãy kết nối bàn đạp điều khiển LX3 với chân đế sàn LX3 bằng dây
cáp được cung cấp. Đối với bàn đạp điều khiển LX3 trong cấu hình không dây, hãy xác minh
nó được đặt trên sàn trong phạm vi không dây và được liên kết chính xác với hệ thống
LuxOR RevaliaTM (LX3 LED).

Hình 3- 1 Màn hình khởi động ứng dụng ban đầu
4. Nhấn công tắc ON / OFF (BẬT / TẮT) ở chân đế sàn để khởi động nguồn cho hệ thống
LuxOR RevaliaTM (LX3 LED).
5. Nhấn nút illuminated Standly (Dự phòng chiếu sáng) ở bên cạnh chân đế sàn LX3. Nút
chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá, hệ thống bắt đầu tiến trình khởi động và màn hình nhấp
nháy xuất hiện, xem Hình 3- 1.
Sau khi khởi động thường xuyên, hệ thống sẽ vào các cài đặt được sử dụng lần cuối trên màn
hình chính của Bảng điều khiển chính LX3, xem Hình 3- 2. Một màn hình chính được rút ngắn
xuất hiện trên Hệ thống thông tin LIBERO-XYTM, xem Hình 3- 3. Hệ thống hiện đã sẵn sàng để
sử dụng.
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Hình 3- 2 Màn hình chính trên bảng điều khiển chính LX3

Hình 3- 3 Màn hình chính trên hệ thống thông tin LIBERO-XYTM
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Sử dụng Nút Menu
Menu
Trên Bảng điều khiển chính LX3, nhấn nút MENU, xem Hình 3- 2. Custom Menu (Menu tùy
chỉnh) xuất hiện ở góc dưới bên trái, xem Hình 3- 4.

Hình 3- 4 Custom Menu (Menu tùy chỉnh)
Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ)
Để truy cập các cài đặt tùy chọn của bác sĩ hiện tại, nhấn nút Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) trên
Custom Menu (Menu tùy chỉnh), xem Hình 3- 4.
Chọn một trong các tab General (Chung), Hình 3- 5, Optics (Quang học), Hình 3- 6, Footswitch
(Bàn đạp điều khiển), Hình 3- 7, Display (Hiển thị), Hình 3- 8 hoặc Reset (Cài Đặt lại), Hình 39 và thay đổi cài đặt theo mong muốn, sau đó nhấn nút kiểm tra màu xanh lá.
Hệ thống trở về màn hình Chính và các cài đặt mới cho bác sĩ hiện tại sẽ được kích hoạt vào lần
tiếp theo, tên bác sĩ được thoát ra và nhập lại.

Hình 3- 5 Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) – Tab General (chung)

Hình 3- 6 Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) – Tab Optics (Quang học)
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Hình 3- 7 Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) – Tab Footswitch (Bàn đạp điều khiển)

Hình 3- 8 Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) – Tab Display (Hiển thị)

Hình 3- 9 Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ) – Tab Reset (Cài Đặt lại)
System Setting (Cài đặt hệ thống)
Sử dụng nút MENU, để truy cập nút System Setting (Cài đặt hệ thống). Màn hình System Setting
(Cài đặt hệ thống), xem Hình 3- 10. Người dùng có thể đặt Ngày và Giờ địa phương bằng cách
nhấn nút Change (Thay đổi). Một hộp thoại xuất hiện trong đó các cài đặt có thể được thay đổi
thành ngày và giờ địa phương. Nếu hệ thống VideOverlay được kết nối với kính hiển vi, nút
Video Overlay ON/ OFF (BẬT / TẮT Lớp phủ video) được nhấn để bật hoặc tắt tính năng
VideOverlay.
Khi cài đặt, máy ảnh có thể được bật bằng cách nhấn nút Installed (Đã cài đặt); hộp thoại
Camera Model (Mẫu máy ảnh) xuất hiện trong đó người dùng có thể chọn máy ảnh đang được sử
dụng, xem Hình 3- 11.
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Hình 3- 10 System Setting (Cài đặt hệ thống) - Tab General (chung)

Hình 3- 11 System Setting (Cài đặt hệ thống) - Tab General (chung) / Camera Settings (Cài đặt
máy ảnh)
Nhấn nút Camera (máy ảnh) / Installed (Đã cài đặt) sẽ hiển thị hộp thoại Camera Model (mẫu
máy ảnh) để có thể chọn máy ảnh đã cài đặt bằng các nút lên / xuống.
Manage Doctors (Quản lý bác sĩ)
Nhấn Manage Doctors (Quản lý bác sĩ). Hộp thoại Manage Doctors (Quản lý bác sĩ) xuất hiện,
Hình 3- 12. Người dùng có thể thêm, đổi tên và xóa bác sĩ trên màn hình này. Các bác sĩ cũng có
thể được sao lưu và khôi phục từ thẻ nhớ USB NTFS.
Để sao chép một bác sĩ hiện có, chọn tên của bác sĩ sẽ được sao chép và nhấn nút Copy Doctor
(Sao chép bác sĩ). Một bàn phím xuất hiện cho nhập tên bác sĩ mới, sau đó nhấn nút check màu
xanh lá để xác nhận.
Để tạo tên bác sĩ mới, trên hộp thoại Manage Doctors (Quản lý bác sĩ) nhấn nút New Doctors
(Bác sĩ mới). Bàn phím xuất hiện để gõ tên của một bác sĩ mới, Hình 3- 13. Sau khi gõ tên bác sĩ
mới, nhấn nút check màu xanh lá để trở về màn hình chính, Hình 3- 14.

72 / 109

Hình 3- 12 Màn hình Manage Doctors (Quản lý bác sĩ)

Hình 3- 13 Bàn phím – Tên bác sĩ mới được đánh vào hộp chữ

Hình 3- 14 Màn hình chính – Bác sĩ Robert Obo thay Bác sĩ Maurice Dedo
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Tổng Quan Video
Kính hiển vi LuxOR RevaliaTM (LX3 LED) của Alcon có một số chức năng video. Kính hiển vi
này có thể hiển thị video trực tiếp từ máy ảnh bên trong hoặc bên ngoài với lớp phủ video từ hệ
thống phẫu thuật CenturionTM. Phẫu thuật có thể được ghi vào thẻ nhớ USB NTFS và sau đó có
thể phát lại video đã ghi trên Bảng điều khiển chính. Video có thể được hiển thị trên cửa sổ nhỏ
hoặc lớn (gần toàn màn hình). Video trực tiếp có thể được hiển thị trên màn hình ngoài thông
qua HD out.
Xem video trực tiếp
Để thiết lập kính hiển vi cho video từ máy ảnh bên trong, nhấn nút MENU, sau đó chọn System
Setting (Cài đặt hệ thống). Cài đặt Camera (Máy ảnh) thành Installed (Đã cài đặt), sau đó cài đặt
Camera Mode (Mẫu máy ảnh) thành Panasonic GPKH232 1MOS hoặc Panasonic GPUS932
3MOS. Quay trở lại màn hình chính. Màn hình hiện hiển thị video trực tiếp từ một máy ảnh bên
trong trong một cửa sổ nhỏ ở góc dưới bên trái của màn hình, xem Hình 3- 15.
Để thiết lập kính hiển vi cho video bên ngoài, nhấn nút MENU, sau đó chọn System Setting (Cài
đặt hệ thống). Cài đặt Camera (máy ảnh) thành Installed (Đã cài đặt), sau đó cài đặt Camera
Mode (Mẫu máy ảnh) thành Other (Khác) (bên ngoài). Quay trở lại màn hình chính. Màn hình
hiện hiển thị video trực tiếp từ một máy ảnh bên ngoài trong một cửa sổ nhỏ ở góc dưới bên trái
của màn hình, Hình 3- 15.

Video trực tiếp trong cửa sổ nhỏ
có lướp phủ Trạng thái phẫu
thuật của hệ thống Centurion*

Nút Expand (Mở rộng)
Hình 3- 15 Video trực tiếp
Màn hình hiển thị video trực tiếp trong một cửa sổ nhỏ ở góc dưới bên trái màn hình. Nhấn nút
Expand (Mở rộng) sẽ khiến hình ảnh lấp đầy màn hình hoàn chỉnh.
Để xem video trực tiếp ở định dạng lấp đầy màn hình lớn, nhấn nút Expand (Mở rộng) ở góc
dưới bên phải của màn hình nhỏ; video trực tiếp mở rộng để lấp đầy toàn bộ màn hình, xem Hình
3- 16.
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Nút Phát lại
Nút Máy quay video
Nút thu nhỏ
Nút bắt đầu quay (REC)
hoặc Nút tạm dừng quay

Thanh tiến trình
Nút dừng quay

Hình 3- 16 Video trực tiếp trên màn hình lớn
Nhấn nút Expand (Mở rộng) trên cửa sổ hiển thị nhỏ sẽ mở rộng video trực tiếp lên toàn bộ màn
hình hiển thị. Các nút điều khiển phía dưới màn hình được sử dụng để quay video vào thẻ nhớ
USB.
Ghi video vào thẻ nhớ USB được định dạng NTFS. Để lưu bản quay video của phẫu thuật, nhấn
nút biểu tượng Video Camera (máy ảnh video) để bắt đầu quá trình, sau đó cắm thẻ nhớ vào khe
USB của Bảng điều khiển chính (dung lượng tối thiểu 8 GB). Dựa trên nội dung video, 10 phút
của video sử dụng khoảng 1 GB bộ nhớ. Không tháo thẻ nhớ khi đang ghi; mất dữ liệu hoặc
hỏng thẻ nhớ có thể xảy ra khi tháo thẻ nhớ đang ghi.
Màn hình ghi có các điều khiển để bắt đầu, tạm dừng và dừng ghi và một thanh trạng thái cho
biết dung lượng có sẵn trong thẻ nhớ. Nhấn nút Start (Bắt đầu) để bắt đầu quay. Lưu ý rằng nút
thay đổi thành tạm dừng và nút biểu tượng Video Camera chuyển sang màu đỏ cho biết quá trình
ghi đang diễn ra. Quay trở lại màn hình chính bằng cách nhấn nút Minimize (Thu nhỏ) ở góc
dưới bên trái. Lưu ý rằng một vòng tròn màu đỏ được hiển thị ở góc dưới bên trái của cửa sổ
video trực tiếp nhỏ để cho biết quá trình quay đang diễn ra.
Nhấn nút Expand (Mở rộng) để hiển thị lại cửa sổ quay. Có thể tạm dừng quay và tiếp tục khi
cần thiết. Nhấn nút biểu tượng Stop Recording (Dừng quay) để dừng quay; thanh Tiến trình sẽ
hiển thị tiến trình của việc quay video. Tập tin được lưu sau khi nhấn nút Stop Recording (Dừng
quay).
Phát lại video đã quay
Từ cửa sổ video lớn, nhấn nút biểu tượng Playback (Phát lại) để mở màn hình Playback (Phát
lại), Hình 3- 17. Video được ghi vào thẻ nhớ được hiển thị ở cột bên phải. Chọn một video và
nhấn nút Start (Bắt đầu); video được hiển thị trên màn hình và biểu tượng nút Playback (Phát lại)
chuyển sang màu xanh dương. Các điều khiển được cung cấp mỗi lần tăng 5% để Bắt đầu, Tạm
dừng và Dừng phát lại video và Đảo ngược hoặc di chuyển Chuyển tiếp video.
Chạm hai lần vào màn hình video sẽ mở rộng ra toàn màn hình. Khi ở chế độ phát lại toàn màn
hình, nhấn một lần sẽ chuyển đổi giữa phát và tạm dừng, và chạm hai lần sẽ khôi phục video về
kích thước bình thường.
Khi phát lại, thanh Tiến trình hiển thị tiến trình thông qua video. Chạm vào thanh trạng thái để di
chuyển đến vị trí mong muốn trong video.
75 / 109

Các video đã ghi vào thẻ nhớ có thể được đổi tên hoặc xóa. Có thể xem và chỉnh sửa các video
đã ghi trên bất kỳ máy tính nào có trình chỉnh sửa / trình phát media.
LX3 cung cấp khả năng che phủ trạng thái phẫu thuật của hệ thống CenturionTM trong thời gian
gần như thật trên video trực tiếp. Làm theo hướng dẫn trong hệ thống CenturionTM và hướng dẫn
sử dụng kính hiển vi LX3 để ghép nối không dây các hệ thống. Để bật Lớp phủ video trên LX3,
hãy cài đặt Video Overlay (Lớp phủ video) thành ON (Bật) trong hộp thoại System Setting (Cài
đặt hệ thống). Trạng thái phẫu thuật của hệ thống CenturionTM hiện được phủ lên trên video trực
tiếp và nó sẽ được đưa vào video đã ghi.

Đảo ngược
hoặc di chuyển
Chuyển tiếp
Nút phát lại
Nút máy quay video
Nút thu nhỏ
Nút bắt đầu quay hoặc Nút Dừng Phát lại Thanh tiến trình
Nút tạm dừng quay
Hình 3- 17 Phát lại Video
Controls (Điều khiển)
Nhấn nút MENU, sau đó là nút Controls (Điều khiển). Hộp thoại Controls (Điều khiển) xuất
hiện, như Hình 3- 18. Người dùng có thể sử dụng bảng điều khiển này để điều chỉnh thời gian
thực cho các cài đặt xem kính hiển vi. Các điều khiển này cũng có sẵn thông qua các phím điều
khiển của bàn đạp điều khiển và các công tắt nút của bàn đạp điều khiển. Nhấn nút X màu đỏ để
thoát hộp thoại và trở về màn hình Chính.
LƯU Ý: Trong trường hợp hỏng bàn đạp điều khiển, có thể dùng màn hình này để kiểm soát các
chức năng chính của kính hiển vi.
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Hình 3- 18 Hộp thoại Controls (Điều khiển)
Nếu máy ảnh được cài đặt trên kính hiển vi và MENU / System Settings (Cài đặt hệ thống) / tab
General (Chung) / Camera (Máy ảnh) được cài đặt thành Installed (Đã cài đặt), nút White
Balance (Cân bằng trắng) có thể được sử dụng trước khi phẫu thuật để đặt mức cân bằng trắng
phù hợp với khung máy ảnh được chọn (Trước hoặc sau).
Đặt mức cân bằng trắng
Để video hiển thị màu sắc chính xác hơn, hiệu chuẩn cân bằng trắng của máy ảnh bên trong kính
hiển vi nên được thực hiện mỗi ngày trước khi phẫu thuật. Cân bằng trắng được điều chỉnh theo
ánh sáng xung quanh, có thể thay đổi theo loại phẫu thuật (chính diện hoặc sau lưng). Nếu có kế
hoạch phẫu thuật cả hai, nên hiệu chỉnh cả hai khung này phù hợp với từng bác sĩ phẫu thuật.
1. Nhấn nút MENU và sau đó chọn Doctor Settings (Cài đặt bác sĩ). Chọn tab Optics (quang
học) và chọn Anterior (chính diện) hoặc Posterior (sau lưng) trong phần điều khiển Camera
Scene (khung máy ảnh). Lưu cài đặt bằng cách nhấn nút tick màu xanh lá ở dưới cùng của
hộp thoại.
2. Nhấn nút MENU và chọn Controls (Điều khiển).
3. Bật ĐÈN và điều chỉnh cường độ của nó đến 50%. Đặt một miếng gạc trắng dưới kính hiển
vi và điều chỉnh trọng tâm của nó.
4. Nhấn nút White Balance (Cân bằng trắng) với miếng gạc trong vùng tiêu cự; nút chuyển
sang màu xám khi hiệu chỉnh. Cân bằng trắng thành công nút tròn bên cạnh nút xám chuyển
sang màu xanh lá. Nếu nút màu xám chuyển sang màu đỏ, cường độ ánh sáng nên được tăng
mỗi lần 5% và quá trình được lặp lại cho đến khi hiệu chỉnh cân bằng trắng thành công.
Xem sự cố
Hộp thoại Xem Sự cố liệt kê ngày / giờ của các sự cố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của kính
hiển vi LX3. Danh sách các sự cố này có thể hữu ích khi trao đổi với đại diện hỗ trợ của Alcon.

Hình 3- 19 Hộp thoại Xem Sự cố
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Hộp thoại này xuất hiện khi nhấn nút MENU / View Events (Xem sự cố)
About (Thông tin)
Nhấn nút MENU, sau đó nhấn nút About (Thông tin). Hộp thoại About (Thông tin) xuất hiện,
Hình 3- 20. Phần mềm và phần cứng hệ thống được sử dụng trong kính hiển vi, cùng với số sê-ri
và ngày sản xuất, được liệt kê ở đây. Nhấn nút X màu đỏ để thoát hộp thoại và trở về màn hình
Chính.

Hình 3- 20 About (Thông tin)
Shutdown (Tắt máy)
Nhấn nút MENU, sau đó là nút Shutdown (Tắt máy). Hộp thoại Shutdown (Tắt máy) máy xuất
hiện, xem Hình 3- 21 Bạn có thể nhấn nút X màu đỏ để hủy tắt máy và quay lại màn hình chính;
hoặc bạn có thể nhấn nút check màu xanh lá để đưa hệ thống vào chế độ ngủ, sau đó tắt công tắc
nguồn chính TẮT để tắt hệ thống.

Hình 3- 21 Shutdown (Tắt máy)
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CHUẨN BỊ PHẪU THUẬT
Khi nguồn hệ thống TẮT, và thực hiện như sau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đảm bảo dây cáp nguồn được kết nối với ổ cắm điện an toàn.
Đảm bảo tất cả các dây cáp của các bộ phận được kết nối đúng cách và an toàn.
Đảm bảo Bàn đạp điều khiển được thiết lập và sạc đúng cách hoặc được kết nối bằng dây
cáp với bảng kết nối LX3.
Kiểm tra và làm sạch quang học và phụ kiện.
Kiểm tra cài đặt ma sát ở tất cả các điểm trục và sử dụng núm vặn để điều chỉnh.
Đảm bảo vít khóa được gắn chắc chắn.
Xác nhận cài đặt đi-ốp chính xác trên ống nhòm.
Xác nhận cài đặt PD thị kính.
Trang bị tất cả các thiết bị quang học và phụ kiện cần thiết cho cánh tay khớp nối.

Khi nguồn điện hệ thống được BẬT, hãy thực hiện như sau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Điều chỉnh cân bằng của cánh tay khớp nối (thực hiện theo quy trình điều chỉnh).
Điều chỉnh giới hạn hướng xuống của khớp nối (thực hiện theo quy trình điều chỉnh).
Xác nhận chức năng của phanh điện tử.
Chọn hồ sơ bác sĩ phẫu thuật mong muốn hoặc chuẩn bị hồ sơ mới như được mô tả trước
đó trong phần này của hướng dẫn sử dụng này.
Kiểm tra hình ảnh quang học trên toàn bộ phạm vi phóng đại của nó.
Đặt mức chiếu sáng theo tùy chọn.
Đặt vị trí núm vặn AMPTM theo tùy chọn.
Sử dụng Bàn đạp điều khiển, xác minh chức năng phù hợp của tiêu cự cơ giới, thu phóng
cơ giới, cường độ ánh sáng và cần điều khiển.
Nếu có, sử dụng Bàn đạp điều khiển, hãy xác minh chức năng phù hợp của BIOMTMTMi
và Biến tần.
Khi thiết lập cho một trường hợp, cân bằng trắng phải được cài đặt cho khung máy ảnh
trước hoặc sau.
CẢNH BÁO!

•
Để an toàn cho bệnh nhân và dễ sử dụng, trước mỗi ca phẫu thuật, cánh tay khớp phải
được cân bằng và điều chỉnh giới hạn hướng xuống của cánh tay khớp nối.
•
Trong trường hợp có bất kỳ thiếu sót hoặc liên quan đến hệ thống hoặc chức năng của
kính hiển vi, KHÔNG sử dụng hệ thống. Liên lạc với Phòng Dịch vụ Kỹ thuật Alcon theo số
(949) 753-1393 hoặc (800) 832-7827.

i
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CÂN BẰNG CÁNH TAY KHỚP NỐI
Sau khi thêm hoặc loại bỏ quang học và phụ kiện bộ phần (BIOMTMTM ii, ORA, máy quay
video, phạm vi trợ lý) trên hoặc từ cánh tay khớp nối, cánh tay khớp nối phải được cân bằng ở vị
trí sử dụng để dễ di chuyển dọc.
CẢNH BÁO!
•
Tất cả các bộ quang học phải được kết nối với kính hiển vi (BIOMTMTM2, ORA, máy
quay video, phạm vi trợ lý) trước khi cân bằng cánh tay khớp nối. Trọng lượng tối đa cho các
phụ kiện có thể được thêm vào kính hiển vi là 22 pounds. Trọng lượng tối đa của đầu quang
hoàn chỉnh cộng với tất cả các phụ kiện là 40 pounds.
•
Để tránh làm tổn thương hoặc làm hỏng kính hiển vi, hãy nắm chặt tay cầm / núm vặn
khi nhấn công tắc phanh điện tử để nhả cánh tay. Nếu cánh tay khớp nối bị mất cân bằng, cánh
tay khớp nối có thể chuyển động lên hoặc chuyển động xuống khi cánh tay được thả ra.
•
Để tránh nguy cơ bị chèn ép, khi xoay cánh tay, hãy giữ bàn tay và ngón tay ra khỏi giao
điểm giữa cánh tay khớp nối và chân đế sàn.
1. Nhấn và giữ một công tắc cho ly hợp điện cơ và di chuyển cánh tay khớp nối vào giữa phạm
vi dọc của cánh tay khớp nối.
2. Khi giữ công tắc và giữ chặt tay cầm, hãy lưu ý hướng của kính hiển vi có thể di chuyển lên
hoặc xuống. Nhả công tắc để bảo vệ cánh tay tại chỗ.
3. Chèn cờ lê lục giác lớn vào bu lông điều chỉnh độ căng của cánh tay khớp nối ở phần lồi ra
của cánh tay khớp nối, Hình 3- 22. Xoay bu lông lục giác CW hoặc CCW theo hướng dẫn
bên dưới:
• Nếu cánh tay có hướng tăng lên, cánh tăng quá căng; do đó, phải quay bu lông điều chỉnh
ngược chiều kim đồng hồ (CCW) để giảm độ căng.
• Nếu cánh tay có hướng giảm,cánh tay chưa căng; do đó, phải quay bu lông điều chỉnh
theo chiều kim đồng hồ (CW) để tăng lực căng.
Cần phải lặp đi lặp lại Tiến trình điều chỉnh này nhiều lần cho đến khi cánh tay không còn di
chuyển lên hoặc xuống.

Hình 3- 22 Cân bằng cánh tay - Sử dụng cờ lê lục giác để cân bằng cánh tay khớp nối
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Cài đặt Dừng an toàn giới hạn dưới
Để tránh tiếp xúc với bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, hãy điều chỉnh núm an toàn tới giới
hạn dưới của cánh tay khớp nối để đế của kính hiển vi / phụ kiện không chạm vào bệnh nhân khi
hạ cánh tay xuống độ cao tối thiểu.
1. Xoay hoàn toàn núm vặn điều chỉnh dừng an toàn giới hạn dưới ngược chiều kim đồng hồ
cho đến khi dừng lại, Hình 3- 23.
2. Nhấn và giữ một công tắc ly hợp cơ điện và di chuyển cánh tay khớp nối đến vị trí thấp nhất
theo mong muốn. Nhả phanh.
3. Xoay núm vặn điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ cho đến khi núm vặn gặp điện trở. Làm
như vậy sẽ cài đặt cánh tay ở giới hạn dọc thấp nhất.
4. Nhấn và giữ một công tắc ly hợp cơ điện và di chuyển cánh tay lên, sau đó xác nhận điều
chỉnh giới hạn dưới ở mức dưới cùng là chính xác.

CẢNH BÁO!
Để tránh gây thương tích cho bệnh nhân, cần phải đảm bảo chiều cao của thân kính hiển vi và
phụ kiện được đặt phía trên bệnh nhân bằng cách điều chỉnh mức dừng an toàn giới hạn dưới.
Điều chỉnh điểm dừng an toàn sao cho đế của kính hiển vi hoặc bất cứ phụ kiện nào cũng không
thể tiếp xúc với bệnh nhân nếu cánh tay được hạ xuống chiều cao tối thiểu.

Hình 3- 23 Giới hạn Cánh tay dưới - Xoay núm điều chỉnh dừng an toàn giới hạn dưới.
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PHẦN 4 – BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ
Tổng vệ sinh và bảo quản
Các bề mặt kính hiển vi bên ngoài của các thành phần quang học (thị kính, tiêu cự) phải được
làm sạch thường xuyên:
•

Loại bỏ bụi bằng máy thổi kín, khí nén áp suất hoặc bàn chải quét loại bỏ dầu mỡ.

•
Mắt ngắm dưới được lau bằng vải khô hoặc vải ẩm, sử dụng dung dịch tẩy nhẹ, và/hoặc
dung dịch lau rửa tiệt trùng, và/hoặc alcohol.
•
Làm sạch ống kính bằng khăn lau kính và các dung dịch làm sạch đặc biệt chuyên dùng
cho ống kính. Sử dụng các phương pháp làm sạch không phù hợp có thể làm giảm hiệu suất
quang học, chức năng và hoạt động của máy.
THẬN TRỌNG
Khi lau chùi, không dùng lực quá lớn lên thấu kính kính hiển vi.
Các bề mặt không phải quang học (da, bánh xe, bàn đạp điều khiển) phải được làm sạch theo yêu
cầu:
•

Tất cả các thành phần không phải là thủy tinh có thể được làm sạch bằng cách sử dụng
khăn lau vô trùng, làm ẩm bằng dung dịch cồn 70% isopropyl (IPA).

Ngăn bụi tích tụ trên kính hiển vi:
•
•
•

Luôn che kính hiển vi bằng nắp chống bụi khi không sử dụng.
Lưu trữ các bộ phận không sử dụng trong hộp chống bụi.
Trừ khi cần thiết, không tháo vật kính, thị kính, hoặc các thành phần khác ở hệ thống
quang học. Bụi có thể tích tụ trên mặt trong của các bộ phận này nếu tháo chúng ra khỏi
kính hiển vi.
THẬN TRỌNG

Khi vệ sinh lớp vỏ mô-đun của đèn LED không được cài đặt trên kính hiển vi, không chạm
vào LED’s hoặc Bảng mạch in. Đồng thời đảm bảo dung dịch tẩy rửa không dính vào
PCBA, LED”s, hoặc linh kiện điện tử.
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Vận chuyển và lưu trữ
CẢNH BÁO!
Khi vận chuyển thiết bị, đảm bảo rằng cánh tay khớp nối được đặt ở vị trí khóa cố định trên đế
kính hiển vi như trong hình dưới, bảo vệ bánh xe khỏi tác động mạnh. Nếu bạn cần vận chuyển
thiết bị của mình đến địa điểm khác hoặc có quan ngại về thiết bị của bạn, hãy liên hệ với Dịch
vụ Kỹ thuật Alcon để được hỗ trợ.

Hình 4- 1 Hệ thống LuxOR RevaliaTM (LuxOR LED) ở vị trí vận chuyển gấp
Làm sạch / khử trùng bao núm tái sử dụng
Các bao núm, nằm ở hai bên của mô-đun chiếu sáng, trượt lên trượt xuống núm vặn. Các bao
núm tương tự có sẵn cho núm vặn điều chỉnh thu phóng và núm vặn điều khiển AMPTM.
LƯU Ý: Bao núm kính hiển vi của Alcon không sử dụng mủ cao su tự nhiên hay cao su tự nhiên
khô.
Các hướng dẫn làm sạch và khử trùng sau đây là phương pháp làm sạch và khử trùng hiệu quả
các bao núm vặn hệ EN ISO 17664 i. Vì khả năng mắc Hội chứng phân đoạn trước độc hại
(TASS), Alcon không khuyến khích sử dụng chất tẩy rửa và thuốc tẩy rửa enzyme. Tuy nhiên,
nếu địa phương bạn bắt buộc phải sử dụng chất tẩy rửa và thuốc tẩy rửa enzzyme cho các dụng
cụ nhãn khoa, thì thành phần phải phù hợp với cả hai, có độ pH lên đến 11.3, các hóa chất và
chất tẩy rửa enzyme được rửa sạch / trung hòa hoàn toàn ngay sau khi làm sạch / xử lý.
Làm sạch hoàn toàn bao núm vặn trước khi sử dụng lần đầu và NGAY SAU mỗi lần sử dụng
tiếp theo. Có hai quy trình làm sạch thủ công và làm sạch tự động.
ISO 17664: Khử trùng các thiết bị y tế - Thông tin được cung cấp tiến trình các thiết bị y tế tiệt
trùng bởi nhà sản xuất.
i
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CẢNH BÁO!
•

Nếu bao núm vặn bị lỗi, không cố dùng. Báo ngay cho Alcon.

•
Bao núm vặn được cung cấp dưới dạng sản phẩm không vô trùng, cần được làm sạch và
khử trùng trước khi sử dụng.
•
Trước khi sử dụng, cần kiểm tra bao núm vặn xem có bị hư hại không (nứt, phồng rộp,
rách). Nếu một bao núm vặn bị hỏng, cần bỏ và thay ngay bao của núm vặn đó. Sử dụng bao
núm vặn bị hỏng có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng vĩnh viễn cho bệnh nhân.
•
Các bao núm vặn chỉ được sử dụng cùng hệ thống kính hiển vi AlconTM đã được phê
duyệt.
Đảm bảo bao núm vặm khô ráo trước khi gắn vào hệ thống kính hiển vi.

•

•
Không nhúng bao núm vặn vào chất lỏng sau khi hấp khử trùng; cần phơi ở nơi thoáng
khí trước khi sử dụng. Nếu nghi ngờ bao núm vặn bị nhiễm prion, thì cần phải tiêu hủy và thay
mới.

Hướng dẫn quy trình vệ sinh
1. Tháo bao núm vặn ra khỏi mô-đun ngay sau khi sử dụng.
2. Nhanh chóng làm sạch mọi mảnh vụn có thể nhìn thấy bằng khăn lau vô trùng không có xơ
vải, được làm ẩm bằng IPA 70%. Cách khác, lau bằng khăn không có xơ vải thấm nước cất,
sau đó dùng khăn lau không có xơ được làm ẩm với IPA 70%.
3. Lau khô nắp của núm vặn bằng khăn lau sạch không có xơ, để mặt đầu mở hướng xuống để
bảo quản nắp của núm vặn.
4. Bọc hoặc đặt vào khay khử trùng để tránh hư hỏng và giữ sạch trước khi khử trùng.
Quy trình vệ sinh tự động
Trong trường hợp cần sử dụng quy trình tự động, hãy thực hiện tất cả các bước sau để xử lý bao
núm vặn. Các thông số nhiệt độ và chu kỳ dưới đây không gây hại với sản phẩm.
CẢNH BÁO!
•
Do khả năng tích tụ các hạt cặn và sức ép sinh học lưu trữ trong bể chứa nước rửa, nhân
viên phẫu thuật có trách nhiệm phải bảo trì thiết bị đúng cách và các bộ lọc liên quan của chúng
để đảm bảo các dung dịch không làm bẩn bao núm vặn.
•

Đảm bảo các bao núm vặn được đặt úp mặt hở xuống dưới và không xếp chồng lên nhau.

•

Không rửa vỏ bọc bằng dụng cụ không dùng trong nhãn khoa.

Vật liệu cần thiết:
Chất tẩy rửa có độ pH từ 8,5 đến 9,5
Chất trung hòa axit hữu cơ có độ pH từ 3.0 - 2.6
Bộ điều hợp, lò xo hoặc các thiết bị tương đương để duy trì vị trí nắp của núm vặn khi
rửa xe đạp
1. Làm sạch nắp của núm vặn bằng tay ngay sau mỗi quy trình phẫu thuật theo quy trình
làm sạch bằng tay trước khi sử dụng máy rửa tự động.
•
•
•
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2. Chuẩn bị máy rửa với kim phun đa năng. Tốc độ lưu thông của máy rửa tự động nên ít
nhất là 106 gallon (401 lít) nước mỗi phút.
LƯU Ý: Chỉ sử dụng nước cất.
3. Đặt hộp đựng chất tẩy rửa và chất trung hòa theo khuyến nghị của nhà sản xuất chất tẩy
rửa và máy rửa.
4. Máy rửa chương trình để có chu trình tự động sau:
• Rửa chủ yếu ở 55°C trong 10 phút (pha chế chất tẩy rửa theo khuyến nghị của nhà sản
xuất về chất tẩy rửa và máy rửa)
• Đặt bộ trung hòa tối thiểu 1,5 phút (bộ trung hòa phân tán theo khuyến nghị của nhà sản
xuất về chất tẩy rửa và máy rửa)
• Rửa trong 5 phút ở 22-27°C, sau đó để ráo nước
• Lặp lại rửa trong 5 phút ở 22-27°C, sau đó để ráo nước
• Rửa sạch lần cuối ở 70°C trong 1,5 phút, sau đó để ráo nước
• Làm khô ở 100°C cho đến khi tất cả các bề mặt khô rõ rệt (thường khoảng 30 phút)
• Các bước súc rửa bổ sung sẽ không làm thay đổi hiệu quả của chu trình được phê duyệt.
5. Đặt nắp của núm vặn vào giỏ lưới dây rửa tự động. Để ngăn chặn sự tích tụ nước còn sót
lại trong nắp núm, hãy sử dụng lò xo bằng thép không gỉ, giỏ nhựa hoặc các thiết bị
chống ăn mòn tương tự để giữ nắp núm vặn ở vị trí vẫn hướng xuống dưới trong suốt thời
gian của chu trình làm sạch, như Hình 4- 2.

Hình 4- 2 Giữ nắp của núm vặn đảo ngược với lò xo thép không gỉ trong giỏ lưới thép
6. Bắt đầu chu trình rửa. Khi chu trình rửa hoàn tất, hãy làm mát nắp núm trước khi xử lý.
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Quy trình khử trùng
Các nắp của núm vặn đi kèm với kính hiển vi này có thể được khử trùng bằng nồi hấp thông
thường.
CẢNH BÁO!
•
Kiểm tra nắp núm sau mỗi chu trình hấp để đảm bảo nguyên vẹn vật liệu. Nếu có dấu
hiệu nứt hoặc phồng rộp, hãy thay nắp núm.
•
Do khả năng tích tụ các hạt cặn và gánh nặng sinh học lưu trữ trong bể chứa nước máy
rửa, cơ sở phẫu thuật phải có trách nhiệm bảo trì đúng cách thiết bị và các bộ lọc liên quan của
chúng để đảm bảo các dung dịch không gây ô nhiễm nắp của núm vặn.
•
Đặt nắp núm với đầu mở hướng xuống dưới trong quá trình khử trùng và làm mát để
ngăn chặn sự ngưng tụ tiềm ẩn bên trong nắp.
Khử trùng nắp núm bằng chu trình khử trùng bằng hơi nước. Các cài đặt khử trùng được cung
cấp ở Bảng 4- 1 đã được công ty Alcon Lab Laboratory xác nhận là có thể khử trùng các dụng cụ
để tái sử dụng. Người gia công có trách nhiệm đảm bảo việc xử lý khi sử dụng thiết bị, vật liệu
đã thực hiện và nhân viên trong cơ sở sẽ cung cấp vỏ bọc vô trùng sạch. Điều này đòi hỏi xác
minh và giám sát thường xuyên quá trình. Tương tự như vậy, bất kỳ sai lệch nào của bộ xử lý so
với hướng dẫn phải được đánh giá đúng về hiệu quả và các hậu quả bất lợi tiềm ẩn. Vui lòng
tham khảo các tiêu chuẩn được công nhận trên toàn quốc hoặc các quy trình tiêu chuẩn của cơ sở
của bạn.
Bảng 4- 1 Cài đặt khử trùng
MẪU KHỬ TRÙNG

MẠCH

MẪU CẤU
HÌNH

NHIỆT ĐỘ

THỜI GIAN
TIẾP XÚC TỐI
THIỂU

Dịch chuyển trọng lực

Không có

Bọc

132° C (270 °F)

15 Phút

Dịch chuyển trọng lực

Không có

Không bọc

132° C (270 °F)

10 Phút

Máy hút chân không

4

Không bọc

132° C (270 °F)

4 Phút

Máy hút chân không

4

Bọc

135° C (275 °F)

3 Phút

Máy hút chân không

4

Bọc

134° C (273
°F)TM

3 Phút

TMĐược xác thực ở 134°C để đáp ứng các yêu cầu của Cộng đồng Châu Âu / HTM2010 với chu kỳ 134°C trong thời gian 3 phút.
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THÁO VÀ THAY CÁC MÔ-ĐUN ĐÈN CHIẾU SÁNG LED
Các mô-đun LED có sẵn trong các tùy chọn nhiệt độ theo màu khác nhau, xem Bảng 6- 1 và các
bộ phận.

Hình 4- 3 Tùy chọn nhiệt độ theo màu mô-đun
7. TẮT đèn chiếu sáng (thay TẮT nguồn kính hiển vi). Để mô-đun LED nguội tối thiểu
năm phút.
CẢNH BÁO!
Thiêu hủy nguy hiểm hiện có - không loại bỏ mô-đun LED ngay sau khi hoạt động. Làm mát
mô-đun LED tối thiểu 5 phút.
8. Sau khi làm mát ít nhất năm phút, giữ mô-đun LED bằng một tay, nới lỏng hai núm khóa
bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi hai núm được nới lỏng thanh trượt
mô-đun LED thẳng ra, Hình 4- 4.
THẬN TRỌNG
Không chạm vào LED’s hoặc Bảng mạch in bằng tay trần vì sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu
suất toàn hệ thống.
9. Không chạm vào bề mặt của mô-đun LED, trượt mô-đun LED theo ý muốn vào kính hiển
vi, siết chặt hai núm ở phía sau mô-đun bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ để cố
định mô-đun vào kính hiển vi.
CẢNH BÁO!
Mô-đun LED cần được giữ chắc bằng vít có tai vặn thật chặt.
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Mô-đun LED (Nhãn dán
nhận dạng LED màu Trắng
ấm)

LED Illumin- I

Vít có tai vặn để giữ chặt Mô-đun LED (qty.2)
Hình 4- 4 Thay hộp chứa đèn LED

Thay Cầu chì
1. TẮT công tắc nguồn AC chính. Công tắc nguồn AC chính nằm ở mô-đun nhập nguồn
bên trong của chân đế sàn LX3. Rút dây nguồn khỏi mô-đun nguồn.
2. Chèn dụng cụ nổi phẳng dọc theo bên trái thanh trượt của cầu chì mô-đun nguồn. Nhấn
dụng cụ sang phải chặn nắp cầu chì, kéo ra để đóng nắp.
THẬN TRỌNG
Chỉ được ấn nhẹ cửa cầu chì, tránh bị vỡ.
1. Khi nắp cầu chì mở, kéo cầu chì ra khỏi mô-đun nguồn.
2. Nhẹ nhàng tháo và thay cầu chì. Liên hệ với Dịch vụ Kỹ thuật Alcon để biết định mức và
kích thước chính xác.
3. Lắp lại mấu giữ cầu chì vào mô-đun nguồn và đóng nắp cầu chì.
4. Cắm dây nguồn vào mô-đun nguồn, xem Bảng 4- 1 để biết cài đặt nhiệt độ và thời gian.
Sau khi khử trùng, làm mát bao núm với đầu hở hướng xuống dưới.
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PHẦN 5 – XỬ LÝ SỰ CỐ
Giới thiệu
Phần này hướng dẫn xử lý sự cố chung bằng Quan sát Trạng thái giúp phát hiện triệu chứng và
những gì người dùng có thể làm để giải quyết vấn đề được nêu như trong Hình 5- 1 và Bảng 5- 1,
những ví dụ về các sự cố được trình bày dưới dạng hỗ trợ vị trí bị lỗi hoặc các bộ phận bị hỏng
trong kính hiển vi LuxOR RevaliaTM. Trong mọi trường hợp, nếu không thể khắc phục được, hãy
gọi cho Dịch vụ Kỹ thuật Alcon.
LƯU Ý: Có thể tắt Kính hiển vi bất cứ lúc nào bằng cách nhấn và giữ Nút nguồn ở cạnh chân đế
sàn LX3 trong ít nhất mười giây.
Lời khuyên
Hệ thống giao tiếp trên màn hình hệ thống Lời khuyên - Cảnh báo và Lỗi của hệ thống – tùy theo
mức độ nghiêm trọng của sự cố. Mỗi Lời khuyên sẽ cho biết Mã sự cố, nếu cần, có thể dùng để
liên lạc với nhân viên Dịch vụ kỹ thuật.
Cảnh báo
Cảnh báo là một thông báo tới người dùng. Cảnh báo có thể yêu cầu người dùng phải có hành
động can thiệp hoặc chỉ đơn giản là đưa thông tin.

Hình 5- 1 MÀN HÌNH CẢNH BÁO – đây là một ví dụ cụ thể về hộp thoại Cảnh báo
Lỗi
Lỗi là kết quả của một trạng thái đặc biệt do một sự cố hoặc phần cứng gặp vấn đề khiến phần
mềm không thể thực hiện mệnh lệnh được yêu cầu hoặc gây rủi ro không thể chấp nhận được.

Hình 5- 2 MÀN HÌNH LỖI – Đây là một ví dụ cụ thể về hộp thoại Lỗi
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Sự cố đã
gặp phải

Không có thông báo
nào hiển thị, nhưng
không thể thiết lập và
vận hành như mô tả
trong hướng dẫn vận
hành này và ghi nhãn áp

Thông báo: xxx
Thiết bị hiển thị Mã sự
cố và thông báo. Các
thông báo này được hiển
thị trong hộp thoại có dải
màu vàng ở đầu hộp.

Lỗi: xxx
Thiết bị hiển thị Mã sự cố
và thông báo. Các thông
báo này được hiển thị trên
màn hình hiển thị với một
dải màu nâu ở đầu trang.

Thực hiện theo bảng Trạng
thái quan sát trong phần này
của hướng dẫn vận hành.
Nếu không thể khắc phục
sự cố hoặc triệu chứng
không được mô tả trong các
trạng thái quan sát được,
hãy liên hệ với Dịch vụ Kỹ
Thực hiện theo bảng Lời khuyên
Khắc phục sự cố trong phần này
của hướng dẫn vận hành. Nếu
không thể khắc phục sự cố, hãy
viết Mã sự cố và thông báo chính
xác những gì xuất hiện trên màn
hình, sau đó liên hệ với Dịch vụ
Kỹ thuật Alcon
Thực hiện theo Bảng Lời
khuyên khắc phục sự cố trong
phần này của hướng dẫn vận
hành, điều chỉnh mã sự cố và
thông báo chính xác những gì
xuất hiện trên màn hình, sau đó
liên hệ với Dịch vụ kỹ thuật
Alcon. Ngừng sử dụng thiết bị
cho đến khi vấn đề được giải

Hình 5- 3 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ
Khi gặp sự cố, hãy tham khảo biểu đồ này trạng thái quan sát trước.
Bảng 5- 1 Trạng thái quan sát
Dưới đây là các Trạng thái mà người dùng có thể quan sát được. Biểu hiện 1kèm theo Nguyên
nhân có thể và Hành động khắc phục.
TRẠNG THÁI QUAN SÁT
HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤ

BIỂU HIỆN

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ

Hệ thống không bật nguồn.

1. Xoay công tắc nguồn chính 1. Công tắc nguồn chính ở vị
gần dây nguồn sang vị trí ON trí OFF (TẮT).
(BẬT).
2. Thay cầu chì điện gần dây 2. Cầu chì điện bị nổ.
nguồn

Bàn đạp có dây cáp không
hoạt động đúng cách.

1. Ngắt kết nối và kết nối lại 1. Đầu nối bàn đạp điều khiển
đầu nối dây cáp bàn đạp điều không được đặt đúng vị trí.
khiển.
2. Ngắt kết nối và kết nối lại 2. Lỗi chân đế.
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đầu nối dây cáp bàn đạp điều
khiển.
3. Thay bàn đạp điều khiển.
Bàn đạp không dây phản hồi
không đúng.

3. Bàn đạp điều khiển bị lỗi.

1. Kết nối bàn đạp điều khiển 1. Thiết bị liên lạc không dây
với chân đế sàn bằng dây cáp. không hoạt động đúng.
2. Thay thế Bàn đạp điều 2. Bàn đạp điều khiển bị lỗi.
khiển.

Bàn đạp không dây – Lời
khuyên “Vui lòng cài đặt Bàn
đạp” được hiển thị.

1. Treo Bàn đạp điều khiển 1. Bàn đạp điều khiển chưa
lên giá treo của bàn đạp điều được ghép nối với bộ điều
khiển ở phía sau thiết bị trong khiển.
hơn 5 giây rồi tháo ra.

Bảng 5- 2 Mã sự cố
Các Lời khuyên được liệt kê trong bảng này được hiển thị trên Bảng điều khiển chính khi hệ
thống phát hiện sự cố. Mã sự cố được phân tách giữa Cảnh báo và Lỗi.
LỜI KHUYÊN
Mã sự cố

Loại sự cố

Thông báo cho người dùng

Chi tiết
Bộ phận bàn đạp điều khiển

301

Cảnh báo

Lỗi thời gian chờ máy.
Lưu ý: Cảnh báo này được tạo
bởi Máy chủ tùy theo 1) không
có liên lạc.

Không có sẵn bàn đạp điều
khiển.

303

Cảnh báo

Lỗi phần mềm máy.

Không có sẵn bàn đạp điều
khiển.

345

Cảnh báo

Thời gian chờ máy điều khiển
nguồn.

Không có sẵn bàn đạp điều
khiển.

346

Cảnh báo

Lỗi phạm vi máy điều khiển
nguồn

Không có sẵn bàn đạp điều
khiển.

349

Cảnh báo

Lỗi hệ thống phụ MFIO.

Không có sẵn bàn đạp điều
khiển.

358

Cảnh báo

Lỗi bộ cảm biến gần bộ sạc của Không thể sạc pin bàn đạp điều
bàn đạp điều khiển.
khiển. Thử gắn dây cáp để sạc
bàn đạp điều khiển.

359

Cảnh báo

Điện áp của bộ sạc bàn đạp
điều khiển nằm ngoài định
mức.

Không thể sạc pin bàn đạp điều
khiển. Thử gắn dây cáp để sạc
bàn đạp điều khiển.

360

Cảnh báo

Pin bàn đạp điều khiển yếu.

Pin bàn đạp điều khiển yếu.

361

Cảnh báo

Pin bàn đạp điều khiển rất yếu.

"Pin bàn đạp điều khiển rất yếu.
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Lưu ý: Lời khuyên này được
máy chủ tạo theo trạng thái
thời gian thực.

Chức năng bàn đạp điều khiển
có thể bị mất đột ngột. Các hành
động được đề xuất:
1) Kết nối dây cáp bàn đạp điều
khiển với bàn điều khiển.
2) Đặt bàn đạp điều khiển lên
giá đỡ khi hoàn thành phẫu
thuật.
3) Nếu sự cố vẫn còn, ghi Số tư
vấn và liên hệ với Dịch vụ kỹ
thuật Alcon.
Xem hộp thoại About (Thông
tin) để có thêm thông tin liên lạc
Dịch vụ Kỹ thuật Alcon. *

362

Cảnh báo

Phiên bản phần mềm không
tương thích.

Phiên bản của bàn đạp điều
khiển không được hỗ trợ.

363

Cảnh báo

Hết thời gian kết nối (Bảng
điều khiển nhận lệnh của bàn
đạp điều khiển).

Mất liên lạc bàn đạp điều khiển.

367

Cảnh báo

Lỗi gia tốc

Phát hiện lỗi bàn đạp điều khiển

368

Cảnh báo

Lỗi phần mềm

Phát hiện lỗi bàn đạp điều khiển

369

Cảnh báo

Lỗi bộ điều giải của bàn đạp
điều khiển.

Không có sẵn vận hành bàn đạp
điều khiển không dây.

371

Cảnh báo

Bộ cảnh giới tạm dừng

Phát hiện lỗi bàn đạp điều khiển

378

Cảnh báo

Dữ liệu không dây nằm ngoài
phạm vi (Nhận bằng bàn đạp
điều khiển)

Phát hiện lỗi bàn đạp điều khiển

379

Cảnh báo

Hết thời gian liên lạc CÓ THỂ

Phát hiện lỗi bàn đạp điều khiển

380

Cảnh báo

Dữ liệu nằm ngoài phạm vi CÓ Phát hiện lỗi bàn đạp điều khiển
THỂ (nhận bằng bàn đạp điều
khiển)

381

Cảnh báo

Lỗi liên kết pin (Khi hoạt động
không dây)

Phát hiện hỏng bàn đạp

382

Cảnh báo

Lỗi pin (Khi hoạt động không
dây)

Phát hiện hỏng bàn đạp

383

Cảnh báo

Ghép nối không thành công
(Bắt tay ghép nối không dây
không thành công)

Ghép nối bàn đạp điều khiển
thất bại. Vui lòng đặt lại bàn đạp
điều khiển để thử lại.

384

Cảnh báo

Bàn đạp điều khiển đã phục hồi Không có
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lỗi nghiêm trọng.
385

Cảnh báo

Bàn đạp điều khiển đã phục hồi Không có
lỗi phần mềm liên lạc.

386

Cảnh báo

Dữ liệu ghép nối bàn đạp điều
khiển bị hỏng

Không có

387

Cảnh báo

Lỗi giao tiếp pin bàn đạp điều
khiển (khi tắt hoạt động)

Không có sẵn hoạt động không
dây.

388

Cảnh báo

Lỗi pin bàn đạp điều khiển (khi Không có sẵn hoạt động không
tắt tiến trình hoạt động).
dây.
Máy chính

401

Lỗi

Lỗi mạng hệ thống phụ.

Lỗi mạng hệ thống phụ.

403

Lỗi

Mất liên lạc với máy chủ.

Mất liên lạc với máy chủ

404

Lỗi

Tệp bị hỏng hoặc bị thiếu

Tệp bị hỏng hoặc bị thiếu

405

Lỗi

Phiên bản phần mềm không
tương thích

Phiên bản phần mềm không
tương thích

406

Lỗi

Phiên bản hệ thống phụ không
tương thích

Phiên bản hệ thống phụ không
tương thích

407

Lỗi

Hết giờ xác minh phiên bản hệ Thời gian chờ xác minh phiên
thống phụ
bản hệ thống phụ phụ

408

Lỗi

Lỗi Crc mạng hệ thống phụ

Lỗi Crc mạng hệ thống phụ

409

Lỗi

Lỗi phạm vi lệnh mạng hệ
thống phụ.

Lỗi phạm vi lệnh mạng hệ thống
phụ.

410

Lỗi

Lỗi phạm vi trạng thái máy chủ Lỗi phạm vi trạng thái máy chủ
mạng hệ thống phụ.
mạng hệ thống phụ.

412

Lỗi

Thời gian chờ lệnh mạng hệ
thống phụ

Thời gian chờ lệnh mạng hệ
thống phụ

431

Cảnh báo

Mất năng lượng A/C không
theo dự đoán.

“Năng lượng AC bị mất. Tiếp tục
sử dụng điện pin. Chức năng
phẫu thuật không hoạt động.
Thao tác được đề xuất: Phục hồi
năng lượng AC sớm nhất có thể
để kích hoạt lại chức năng phẫu
thuật.”

432

Cảnh báo

Điện áp pin thấp khi đang vận
hành

Nguồn thay thế bị yếu. Hệ thống
sẽ tắt trong 30 giây. Thao tác
được đề xuất:
1) Nếu đang trong ca phẫu thuật,
ổn định lại mắt bệnh nhân sau đó
khôi phục nguồn AC và khởi
động lại hệ thống
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433

Cảnh báo

Nhiệt độ pin nằm ngoài giới
hạn trong khi vận hành điện
pin

468

Cảnh báo

Lỗi phần mềm khi đọc tệp bác Tệp bác sĩ không tồn tại.
sỹ

469

Cảnh báo

Xác minh CRC không thành
công.

Tập tin bác sĩ bị hỏng.

470

Cảnh báo

Định dạng tệp bác sỹ không
hợp lệ

Tệp bác sỹ không hợp lệ.

472

Cảnh báo

Việc dừng bất thường của các
ứng dụng máy chủ được phát
hiện lúc khởi động.

Không có.

473

Cảnh báo

Lỗi Libero

Lỗi liên lạc Libero.

474

Cảnh báo

Lỗi phiên bản máy ảnh

Phần sụn cài đặt trên máy thu ảnh
không đúng. Một số chức năng
của máy ảnh có thể hoạt động
không chính xác.

475

Cảnh báo

Lỗi liên lạc máy ảnh

Lỗi liên lạc máy ảnh. Kiểm tra
kết nối máy ảnh và khởi động lại
máy.

477

Cảnh báo

Bộ lọc viết Windows bị vô hiệu Bộ lọc viết Windows bị vô hiệu
hóa
hóa

478

Cảnh báo

Bộ lọc bàn phím bị vô hiệu hóa Bộ lọc bàn phím bị vô hiệu hóa

479

Cảnh báo

Lỗi phiên bản đầu máy ảnh

Phần sụn được lắp đặt trên đầu
máy ảnh bị sai. Một số chức năng
camera có thể không hoạt động
chính xác.

480

Cảnh báo

Lỗi hệ thống video phụ

Phát hiện lỗi hệ thống video phụ.
Một số chức năng trình chiếu
hoặc ghi video có thể không hoạt
động chính xác.

481

Cảnh báo

Ngừng ghi video vì đầy ổ đĩa

Ngừng ghi video vì đầy ổ đĩa.
Đổi thiết bị ghi video rời.

482

Cảnh báo

Ngừng ghi video vì đã đạt đến
Ngừng ghi video – đạt đến giới
giới hạn dung lượng của tệp của
hạn dung lượng tệp
thiết bị ghi video được sử dụng.

(Không có nguồn thay thế. Hệ
thống sẽ tắt trong 30 giây. Thao
tác được khuyến nghị: 1) Nếu
đang trong ca phẫu thuật, ổn định
lại mắt bệnh nhân sau đó khôi
phục nguồn AC và khởi động lại
hệ thống.”
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Thay đổi thiết bị ghi video rời.
483

Cảnh báo

Thay đổi màn hình bên ngoài

Một màn hình bên ngoài được
gắn vào hoặc gỡ ra. Video sẽ
được đồng bộ hóa sau chu trình
năng lượng tiếp theo.

484

Cảnh báo

Định dạng video bị thay đổi

Cài đặt camera xuất hiện để được
thay đổi. Thay đổi sẽ được đồng
bộ hóa sau chu trình năng lượng
tiếp theo.

485

Cảnh báo

Không có trình phát

Cắm thiết bị ghi video vào trong
cổng USB trên Màn hình điều
khiển chính

486

Cảnh báo

Trình phát bị xóa bỏ khi ghi
video

Ổ đĩa rời có thể bị xóa khi đang
ghi video, dẫn đến sai lệch nội
dung video. Thay thế ổ đĩa và
khởi động lại quá trình ghi video.

487

Cảnh báo

Trình phát bị xóa bỏ khi đang
chiếu

Ổ đĩa rời có thể bị xóa khi đang
chiếu video. Kết nối lại với tệp
đang chạy và khởi động phát lại

488

Cảnh báo

Tệp phát lại bị sai

Tệp được chọn để phát lại bị sai

489

Cảnh báo

Lưu trữ sai lệch

Không thể khôi phục tệp bác sỹ
vì một lỗi trình phát

490

Cảnh báo

Số lượng bác sĩ được chọn để
khôi phục vượt quá mức tối đa
được phép

Số lượng bác sĩ được chọn để
khôi phục vượt quá mức tối đa
được phép trên hệ thống.

491

Cảnh báo

Lỗi trong khi lưu bác sỹ

Không thể lưu trữ tệp bác sỹ vì
một lỗi trình phát

Bộ phận điều khiển nguồn
1101

Cảnh báo

“Lỗi cơ cấu thời gian chờ. Chú Lỗi cơ cấu nguồn điều khiển.
ý: Cảnh báo này được tạo ra
bởi máy chủ dựa trên 1) không
có thông tin liên lạc.”

1103

Cảnh báo

Lỗi cơ cấu phần mềm.

Lỗi cơ cấu nguồn điều khiển.

1149

Cảnh báo

Lỗi hệ thống phụ MFIO.

Lỗi cơ cấu nguồn điều khiển.

1150

Cảnh báo

Pin bị thiếu, bị ngắt kết nối
hoặc bị xả (các ô mở hoặc rút
ngắn).

Dịch vụ điện dự phòng cần
thiết.

1151

Cảnh báo

“Pin yếu và sạc lại. Lưu ý:
Cảnh báo chỉ xảy ra khi khởi
động hệ thống.”

Nguồn dự phòng tạm thời
không khả dụng
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1153

Cảnh báo

1154

Cảnh báo

1155

Cảnh báo

1156

Cảnh báo

1157

Cảnh báo

1162

Cảnh báo

Bảng điều khiển SMI dư thừa
dòng điện PC

Verion không khả dụng

1165

Cảnh báo

Dư thừa dòng điện máy thu
hình

Máy thu hình không khả
dụng.

1168

Cảnh báo

Dư thừa dòng điện đèn

Đèn không khả dụng.

1171

Cảnh báo

Dư thừa dòng điện bộ điều
khiển động cơ

Bộ điều khiển động cơ không
khả dụng.

1177

Cảnh báo

Dư thừa dòng điện bàn đạp
không dây

Bàn đạp không dây không
khả dụng.

1178

Cảnh báo

Thời gian chờ phân phối nguồn Không có pin dự phòng.

1179

Cảnh báo

Lỗi phạm vi phân phối nguồn

Không có pin dự phòng.

1180

Cảnh báo

Lỗi phân phối nguồn điện

Không có pin dự phòng.

1181

Cảnh báo

Phanh thủy lực (phanh) ngoài
phạm vi 24V

Phanh không có sẵn

1182

Cảnh báo

Phanh quá dòng điện

Phanh không có sẵn

1183

Cảnh báo

Cuộn cảm phanh quay mở
thẳng đứng

Phanh không hoạt động.
Cuộn cảm mở thẳng đứng.

1184

Cảnh báo

Cuộn cảm phanh quay mở

Phanh không hoạt động.
Cuộn cảm quay mở

1185

Cảnh báo

Cuộn cảm phanh quay mở thấp Phanh không hoạt động.
hơn
Cuộn cảm quay dưới mở

1186

Cảnh báo

Phanh ngoài phạm vi 24V

Phanh không hoạt động

1187

Cảnh báo

Ngoài phạm vi 24V

Ngoài phạm vi 24V

1188

Cảnh báo

Ngoài phạm vi 12V

Ngoài phạm vi 12V

Nhiệt độ pin ngoài tầm hoạt
động khi sử dụng pin.

Nguồn dự phòng không khả
dụng. Hệ thống sẽ tắt ngay
lập tức nếu nguồn AC bị mất.

Nhiệt độ pin ngoài tầm hoạt
động khi hoạt động với nguồn
AC.

Nguồn dự phòng không khả
dụng.

Cảm biến dòng điện pin kém.

Nguồn dự phòng không khả
dụng.

Tải pin kém hoặc điện áp pin
quá thấp để sử dụng tải.

Không có thông tin

Bộ sạc pin kém.

Nguồn dự phòng không khả
dụng.

Các bộ phận phụ đa chức năng
2201

Cảnh giác

“Lỗi thời gian chờ của mô-đun

Không có kính hiển vi.
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phụ. Lưu ý: Cảnh báo này được
tạo ra bởi máy chủ dựa trên 1)
sự thiếu giao tiếp.”
2202

Cảnh báo

Lỗi mô-đun phụ

Không có kính hiển vi.

2203

Cảnh báo

Lỗi phần mềm hệ thống phụ .

Không có kính hiển vi.

2204

Cảnh báo

Ngoài phạm vi nguồn 1,2V.

Không có kính hiển vi.

Ngoài phạm vi nguồn 3,3V.
Ngoài phạm vi nguồn 5,0V.
Ngoài phạm vi Tham khảo phụ
trợ
2215

Cảnh báo

Phần cứng không tương thích.

Không có kính hiển vi.

Lưu ý: Lỗi này chỉ xảy ra khi
khởi động hệ thống.
Bộ phận kính hiển vi
2301

Cảnh báo

Lỗi cơ cấu thời gian chờ.
Lưu ý: Cảnh báo này được tạo
ra bởi máy chủ dựa trên 1) sự
thiếu giao tiếp

2303

Cảnh báo

2304

Kính hiển vi không hoạt
động

Lỗi cơ cấu phần mềm.

Kính hiển vi không hoạt
động

Cảnh báo

Ngoài phạm vi tham chiếu bộ
điều khiển động cơ

Kính hiển vi không hoạt
động

2307

Cảnh báo

Lỗi thời gian chờ của Libero
nâng cao

Kính hiển vi không hoạt
động

2308

Cảnh báo

Lỗi phạm vi chế độ Libero
nâng cao

Kính hiển vi không hoạt
động

2309

Cảnh báo

Lỗi phạm vi lệnh đa chức năng
Libero

Kính hiển vi không hoạt
động

2311

Cảnh báo

Lỗi phạm vi tình trạng đa chức
năng Libero

Kính hiển vi không hoạt
động

2312

Cảnh báo

Lỗi thời gian chờ đa chức năng
của Libero tăng cường

Kính hiển vi không hoạt
động

2314

Cảnh báo

Lỗi định mức Libero tăng
cường 3,3V

Kính hiển vi không hoạt
động

2315

Cảnh báo

Lỗi định mức Libero tăng
cường 5,0V

Kính hiển vi không hoạt
động

2316

Cảnh báo

Lỗi định mức Libero tăng
cường 24V

Kính hiển vi không hoạt
động

2317

Cảnh báo

Lỗi định mức Libero tăng

Kính hiển vi không hoạt
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cường 12V

động

Bàn đạp tạm ngưng cơ cấu.

Kính hiển vi không hoạt
động

Lỗi phạm vi hoạt động bàn đạp
cơ cấu.

Kính hiển vi không hoạt
động

Lỗi cơ cấu nguồn điều khiển.

Kính hiển vi không hoạt
động

2318

Cảnh báo

2342

Cảnh báo

2343

Cảnh báo

2345

Cảnh báo

Cơ cấu nguồn điều khiển tạm
ngưng.

Kính hiển vi không hoạt
động

2346

Cảnh báo

Lỗi định mức hoạt động cơ cấu
nguồn điều khiển

Kính hiển vi không hoạt
động

2349

Cảnh báo

Lỗi cơ cấu mô-đun phụ đa chức Kính hiển vi không hoạt
năng
động

2350

Cảnh báo

Bộ truyền động X bị cản trở

Bộ truyền động X bị cản trở.

2351

Cảnh báo

Bộ truyền động Y bị cản trở

Bộ truyền động Y bị cản trở

2352

Cảnh báo

Bộ truyền động độ tập trung bị Bộ truyền động độ tập trung
cản trở
bị cản trở

2353

Cảnh báo

Bộ truyền động độ phóng đại bị Bộ truyền động độ phóng đại
cản trở
bị cản trở

2354

Cảnh báo

Hỏng bóng đèn

Hỏng bóng đèn. Thay bóng
mới.

2355

Cảnh báo

Hỏng quạt đèn

Hỏng quạt đèn.

2360

Cảnh báo

Thất bại khi hiệu chỉnh bộ
truyền động X libero tăng
cường

Phát hiện hỏng truyền động
X, không tồn tại vị trí X.
Hành động được đề xuất:
1) Tiến hành cài đặt lại.
2) Khởi động lại máy.
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2361

Cảnh báo

Hỏng công tắc giới hạn bên trái truyền
động Libero X tăng cường

“Phát hiện hỏng truyền
động X. Hành động
được đề xuất:
1) Thử lại vị trí Z
2) Khởi động lại máy”

2362

Cảnh báo

Hỏng công tắc giới hạn bên phải truyền
động Libero X tăng cường

Như trên.

2363

Cảnh báo

Động cơ truyền động Libero X tăng
cường bị đình trệ

“Động cơ truyền động
X bị đình trệ.
Hành động được đề
xuất:
1) Thử lại vị trí Z
2) Khởi động lại máy”

2370

Cảnh báo

Thất bại khi hiệu chỉnh truyền động
Libero Y tăng cường

“Phát hiện hỏng truyền
động X, không tồn tại vị
trí Y.
Hành động được đề
xuất:
1) Tiến hành cài đặt lại.
2) Khởi động lại máy.”

2371

Cảnh báo

Hỏng công tắc giới hạn bên trái truyền
động Libero Y tăng cường

Phát hiện Phát hiện lỗi
thiết bị truyền động Y.
Thao tác được đề xuất:
1) Thử lại vị trí Y
2) Khởi động lại bảng
điều khiển

2372

Cảnh báo

Hỏng công tắc giới hạn bên phải truyền
động Libero Y tăng cường

Phát hiện Phát hiện lỗi
thiết bị truyền động Y.
Thao tác được đề xuất:
1) Thử lại vị trí Y
2) Khởi động lại bảng
điều khiển

2373

Cảnh báo

Động cơ truyền động Libero Y tăng
cường bị đình trệ

Đèn không hoạt động:
Thao tác được đề xuất:
1) Thử lại vị trí Y
2) Khởi động lại bảng
điều khiển

2374

Cảnh báo

Lỗi Tăng định mức điện áp đèn Libero

2375

Cảnh báo

Trình điều khiển động cơ thu phóng tiêu

Điều khiển Tiêu cự và
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cực cải tiến bị lỗi.

Thu phóng không hoạt
động:
Thao tác được đề xuất:
1) Khởi động lại bảng
điều khiển

2376

Cảnh báo

Hiệu chuẩn thu phóng thất bại

Điều khiển thu phóng
không hoạt động:
Thao tác được đề xuất:
1) Khởi động lại bảng
điều khiển

2380

Cảnh báo

Lỗi phần mềm trình điều khiển LED

Đèn LED không hoạt
động

2381

Cảnh báo

Hết thời gian chờ Đa chức năng Trình
điều khiển LED (Libero nâng cao không
nhận từ Đa chức năng)

Đèn LED không hoạt
động

2382

Cảnh báo

Lỗi định mức lệnh đa chức năng trình
điều khiển LED

Đèn LED không hoạt
động

2383

Cảnh báo

Lỗi định mức Trình điều khiển LED 24V

Đèn LED không hoạt
động

2384

Cảnh báo

Lỗi định mức Trình điều khiển LED 3,3V

Đèn LED không hoạt
động

2385

Cảnh báo

Lỗi định mức điện áp thao khảo của trình
điều khiển 2.048V

Đèn LED không hoạt
động

2386

Cảnh báo

Nhiệt độ đèn LED quá cao.

Nhiệt độ đèn LED quá
cao.

2387

Cảnh báo

Nhiệt độ bảng trình điều khiển đèn LED
quá cao.

Nhiệt độ bảng trình
điều khiển đèn LED
quá cao.

2388

Cảnh báo

Hỏng trình điều khiển đèn LED

Đèn LED không hoạt
động

2389

Cảnh báo

Hết thời gian truyền thông tin trình điều
khiển đèn LED

Đèn LED không hoạt
động

2390

Cảnh báo

Chưa kết nối Mô-đun LED

Chưa kết nối Mô-đun
LED

2391

Cảnh báo

Dữ liệu LED EEPROM CRC không khớp

Hỏng mô-đun đèn
LED. Thay mô-đun.

2392

Cảnh báo

Dữ liệu LED EEPROM ngoài phạm vi

Hỏng mô-đun đèn
LED. Thay mô-đun.

2393

Cảnh báo

Truy cập LED EEPROM không thành

Hỏng mô-đun đèn
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công

LED. Thay mô-đun.

2394

Cảnh báo

Nhiệt độ đèn LED trên bình thường

Nhiệt độ mô-đun đèn
LED cao bất thường.

2395

Cảnh báo

Nhiệt độ Bảng điều khiển LED trên mức
bình thường

Nhiệt độ mô-đun đèn
LED cao bất thường.

2396

Cảnh báo

LED đồng trục không thành công

Hỏng đèn LED đồng
trục

2397

Cảnh báo

LED xiên không thành công

Hỏng đèn LED xiên

2398

Cảnh báo

Tuổi thọ LED đồng trục dài hơn

LED đồng trục vượt
quá tuổi thọ của nó.
Thay thế mô-đun LED
sớm.

2399

Cảnh báo

Tuổi thọ đèn LED xiên dài hơn

LED xiên vượt quá tuổi
thọ của nó. Thay thế
mô-đun LED sớm.

Bộ phận không dây
2401

Cảnh báo

“Lỗi cơ cấu tạm ngưng.
Lưu ý: Cảnh báo này được tạo ra bởi máy
chủ dựa trên 1) thiếu thông tin liên lạc”

Chế độ không dây
không khả dụng.

2403

Cảnh báo

Lỗi cơ cấu phần mềm.

Chế độ không dây
không khả dụng.

2404

Cảnh báo

Lỗi Modem

Chế độ không dây
không khả dụng.

2405

Cảnh báo

EEPROM gián đoạn

Chế độ không dây
không khả dụng.

2449

Cảnh báo

Lỗi cơ cấu hệ thống phụ đa chức năng.

Như trên.

2450

Cảnh báo

Xung đột kênh với Centurion

Xung đột kênh không
dây với Centurion

2451

Cảnh báo

Xung đột kênh với kính hiển vi

Xung đột kênh không
dây với kính hiển vi

2452

Cảnh báo

Không được hỗ trợ từ Centurion

Không được hỗ trợ
không dây từ Centurion
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PHẦN 6 – PHỤ KIỆN VÀ BỘ PHẬN ĐI KÈM
Giới thiệu
Phần này bao gồm tài liệu tham khảo dành cho các phụ kiện và bộ phận thay thế được Alcon phê
duyệt. Danh sách không đầy đủ tất cả các phụ kiện; vui lòng liên hệ với đại diện Alcon tại địa
phương để biết các phụ kiện mới nhất. Không nên sử dụng các phụ kiện không được phê duyệt.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng chăm sóc của Alcon.
Số điện thoại:

Gửi thư:

(800) 862‑5266 hoặc

Công ty Alcon Laboratories.

(817) 293‑0450

6201 South Freeway

Phòng Dịch vụ khách hàng

Fort Worth, TX. 76134‑2099

Việt Nam: Vui lòng liên hệ đại diện bán hàng của Alcon tại Việt Nam.
Bảng 6-1 Phụ kiện và bộ phận
Mã sản phẩm

Tên tiếng anh sản phẩm

Danh mục LX3
8065753073

LED LuxorTM 175 mm, LX3

8065753072

LED Q‑VueTM 175 mm, LX3

8065753071

LED Q‑VueTM, 200 mm, LX3

8065753095

Stand, LX3 LED

8065752566

Footswitch, LX3

8065753082

LuxorTM/Q‑Vue, LED, Small Parts Kit

8065753094

Manual, Oper, LX3 LED

Danh mục khác
8065750448

Microscope Front Activating Doctor Protection Filter

8065752296

Binocular Assistant Kit ‑ (50/50 Beam Splitter, Binocular

8065752298

Co‑Observation Tube, Binocular Straight With Eyepiece)

8065752299

Video Package, 1Mos/Ccd HD, Ce

8065752965

Video Package, 3Mos/Ccd HD, Ul & Ce

8065752306

Video 1 Mos Without Beam Splitter

8065753084

Binocular, Inclinable, 0‑215 Degrees With 10X Eyepiece

8065753085

Warm White, LED Module

8065753086

Cool White, LED Module

8065752311

Mixed White, LED Module

8065752312

Knob Cover Small

8065752313

Knob Cover Large
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8065752314

Dust Cover

8065752315

Beam Splitter 80/20

8065752317

Binocular Co‑Observation Tube

8065752364

Beam Splitter, 50/50

8065752366

Endure Eyecup, Soft, For 10X

8065752387

Medicapture Foot Switch

8065752389

WD=175 mm Objective For LuxorTM Microscope

8065752391

WD=200 mm Objective For LuxorTM Microscope

8065752546

Medicapture Video Recording System

8065752549

Video Cable 4M, 1Mos/Ccd HD, Ul & Ce

8065752550

Video Cable 10M, 3Mos/Ccd HD, Ul & Ce

8065752551

Video Cable 15M, 1Mos/Ccd HD, Ul & Ce

8065752552

Video Package, 1Mos/Ccd Hd, Ul

8065752907

Video Package, 3Mos HD Internal

8065752906

Video Package, 1Mos HD Internal

8065752571

Advanced Surgical Display Kit

8065752316

Straight Binocular

8065752983

Low Profile Eyecups

8065752990

Leica Binocular Adaptor

Bộ dụng cụ nâng cấp
8065753021
8065752963
8065753083
8065753092

8065753096

Knob Cover LX3enh (Qty 6) Used With 8065752564 And
8065752565
Rear Arm Display Upgrade Kit
LED Upgrade Kit For Enhanced Halogen Luxor* And Q‑VueTM
LED Upgrade Kit For Non‑Enhanced Halogen Luxor* And
Q‑VueTM
LED Libero X‑Y Upgrade Kit
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Cài đặt máy quay video (Chỉ cài đặt gói video bên ngoài)
1. Tháo ống nhòm ra khỏi kính hiển vi LuxORTM, đầu tiên hãy tháo khóa thu nhỏ và nâng
ống nhòm lên trên, Hình 6- 1.
Nâng ống nhòm lên và tắt kính
hiển vi

Vít có tai vặn

Hình 6- 1 Tháo ống nhòm
2. Lắp đặt bộ tách chùm tia vào phía trên cùng kính hiển vi, 8065752314 (một bộ phần của
từng hệ thống video). Siết chặt vít có tai vặn an toàn, Hình 6- 2.
Bộ tách chùm tia

Vít có tai vặn

Hình 6- 2 Lắp đặt bộ tách cùm tia
3. Đặt ống nhòm lên phía trên cùng của bộ tách chùm tia và siết chặt khóa bộ tách chùm tia
một cách an toàn, Hình 6- 3.
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Ống nhòm

Vít có tai vặn

Hình 6- 3 Thay ống nhòm
4. Tháo nắp cổng trên thanh trượt theo tùy chọn bộ tách tia bằng của bác sĩ bằng cách tháo
vòng khóa. Lắp bộ điều hợp video một cách chắc chắn và siết chặt với vòng khóa, Hình
6- 4.
Bộ chuyển đổi video

Vòng khóa

Hình 6- 4 Lắp đặt bộ chuyển đổi video
5. Máy quay video chắc chắn nằm phía trên bộ chuyển đổi video, Hình 6- 5.
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Máy quay video

Máy ảnh video

Hình 6- 5 Lắp đặt máy ảnh và máy quay video
6. Chọn cấu hình của bạn từ các số liệu được liệt kê bên dưới và thực hiện các kết nối theo
yêu cầu cho các thiết bị ngoại vi như được minh họa trong Hình 6- 6.
Bộ điều khiển máy quay video HD
1MOS / CCD của Panasonic

Nguồn cấp điện

Cáp HD đầu đực / đầu
đực
độ dài 6’ – 20’ khi cần
thiết
Màn hình lựa chọn với
đầu vào HD
Hình 6- 6 Bộ điều khiển camera HD 1MOS / CCD HD đến màn hình
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Bộ điều khiển máy quay video HD
1MOS / CCD của Panasonic

Nguồn cấp điện

Cáp HD đầu đực / đầu đực
độ dài 6’ – 20’ khi cần thiết
Thiết bị quay video MediCapture
Cáp HD đầu đực / đầu đực
độ dài 6’ – 20’ khi cần thiết
Màn hình theo lựa chọn đầu vào
HD
Hình 6- 7 Bộ điều khiển máy ảnh HD 1MOS / CCD của Panasonic cho Thiết bị quay video
MediCapture đến màn hình
Bộ điều khiển máy quay video HD
3MOS / CCD của Panasonic

Nguồn cấp điện

Cáp HD đầu đực /
đầu đực
độ dài 6’ – 20’ khi
cần thiết
Màn hình lựa chọn với đầu vào HD
Hình 6- 8 Bộ điều khiển camera HD 3MOS / CCD HD đến màn hình
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Bộ điều khiển máy quay video HD
3MOS / CCD của Panasonic

Nguồn cấp điện

Cáp HD đầu đực /
đầu đực
độ dài 6’ – 20’ khi
cần thiết
Thiết bị quay video MediCapture
Cáp HD đầu đực / đầu đực
độ dài 6’ – 20’ khi cần thiết
Màn hình lựa chọn với đầu vào HD
Hình 6- 9 Bộ điều khiển máy ảnh Panasonic 3MOS / CCD HD cho thiết bị quay video
MediCapture đến màn hình
Làm theo các hướng dẫn sau để điều chỉnh hình ảnh bằng điều khiển trong Hình 6- 10.
Khóa điều chỉnh xoay
Kiểm soát tiêu cự chính xác
Kiểm soát
màng mắt
Hình 6- 10 Điều chỉnh bộ điều hợp video
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Tiêu cự máy ảnh
1. Đặt thị kính của kính hiển vi ở mức 0 diop hoặc tự điều chỉnh mắt của bạn nếu không đeo
kính.
2. Đặt kính hiển vi ở độ phóng đại cao và, nhìn vào một tiêu điểm cố định, kính hiển vi hội
tụ về tiêu điểm.
3. Mở điều khiển màng mắt và xoay điều khiển tiêu cự chính xác cho đến khi hình ảnh
video được lấy nét sắc nét. Kiểm chứng kính hiển vi đó vẫn còn trong tiêu cự.
Hình ảnh trung tâm.
1. Nếu hình ảnh hiển thị trên màn hình không được căn giữa, hãy điều chỉnh ngang và dọc
bằng cờ lê Allen 2 mm, Hình 6- 11.
Điều khiển hình ảnh ngang và dọc
(2 mm Allen)

Hình 6- 11 Điều chỉnh hình ảnh ngang và dọc trên màn hình
Điều chỉnh màng mắt
Bật điều khiển màng mắt mở hoặc đóng cho đến khi đạt được độ sáng và độ sâu của vùng ảnh
mong muốn. Đối với máy ảnh có 3 chip chức năng cân bằng đen, hãy đóng màng mắt trước khi
cân bằng đen.
LƯU Ý: Cân bằng trắng được điều chỉnh trên Bảng điều khiển chính (MENU / Controls (Điều
khiển) dành cho video bên trong, nhưng đối với hệ thống video bên ngoài, phải được thực hiện
theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
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