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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden in
deze handleiding of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon- en faxnummer E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Verwachte levensduur van het product

Brainlab biedt vijf jaar service voor dit product.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.
• Curve® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.
• Kick® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Leica, ARVEO® is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems CMS GmbH.
• HAAG-STREIT® is een gedeponeerd handelsmerk van Haag-Streit Holding AG.
• KINEVO®, OPMI®, Pentero®, Pentero C®, PENTERO® en TIVATO® zijn gedeponeerde

handelsmerken van Carl Zeiss Meditec AG.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

CE-keurmerk

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de Richtlijn 93/42/EEG (de "MDD").
Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is Microscope Navigation een klasse IIb-product.

Instructies voor het afvoeren

Wanneer een medisch hulpmiddel het einde van zijn levensduur bereikt, moeten alle biologische
materialen/biologische gevaren van het hulpmiddel worden verwijderd en moet het hulpmiddel
veilig worden afgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Gooi elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke regelge-
ving. Informatie over de richtlijn AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Appa-
ratuur) of over relevante substanties die in de medische apparatuur aanwezig zouden
kunnen zijn, vindt u op de website:
www.brainlab.com/sustainability

Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

Juridische informatie
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Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

Symbolen op het product

Symbool Uitleg

Droog houden

Partijcode van de fabrikant

Referentienummer (artikelnummer)
OPMERKING. Dit is het productnummer van Brainlab. 

Fabrikant

Raadpleeg de gebruiksinstructies

Volgens de federale wetgeving (VS) mag dit product alleen worden aangeschaft
door, of in opdracht van een arts

Unieke apparaat-id

Medisch instrument

Symbolen
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1.4 Het systeem gebruiken

Verkorte beschrijving van het hulpmiddel

Microscope Navigation is software die op een IGS-platform of navigatiesysteem van Brainlab
draait; dat bestaat uit een computer, een scherm en een infrarode (IR) trackingcamera. Het kan
worden gebruikt in combinatie met andere Image Guided Surgery (IGS) software van Brainlab. De
verbinding tussen de chirurgische microscoop en het navigatiesysteem van Brainlab wordt tot
stand gebracht met behulp van de speciale microscoopintegratiekabel. De software is bestemd
voor ondersteuning tijdens ingrepen waarbij gebruik wordt gemaakt van een chirurgische
microscoop en koppelt de microscoopweergave met de preoperatieve beeldgegevens van een
patiënt en geeft informatie die is gebaseerd op:
• Het gezichtsveld door de microscoop
• De positie van de microscoop ten opzichte van de patiënt
• De medische beeldvormingsgegevens van de patiënt
De microscooppositie wordt tijdens de operatie getrackt, zodat de beeldgegevens van de patiënt
over de overeenkomende patiëntanatomie heen kunnen worden getoond op de monitor of via het
Head-Up Display (HUD) van de microscoop.
Ter oriëntatie worden de optische as en het focuspunt op de overeenkomende locatie op de
beeldset van de patiënt getoond. Het focuspunt kan ook in de aangesloten navigatietoepassing
worden getoond. De software beschikt over functies voor het controleren en corrigeren van een
patiëntregistratie die wordt geleverd door de IGS-software.
Verder beschikt het over functies voor gemotoriseerde bewegingen van ondersteunde
chirurgische microscopen.

Beoogd gebruik en gebruiksindicaties

Microscope Navigation is een hulpmiddel dat, wanneer gebruikt met een navigatiesysteem van
Brainlab en compatibele instrumentaccessoires, fungeert als een beeldgeleid plannings- en
navigatiesysteem voor open en minimaal-invasieve chirurgie.
Het koppelt een instrument en de weergave van het operatieveld (bijv. video, beeld via de
operatiemicroscoop) aan een virtuele computerbeeldruimte op patiëntbeelddata die worden
verwerkt door de navigatiewerkstation.
Het hulpmiddel is bedoeld voor elke medische aandoening waarbij een referentie met een starre
anatomische structuur kan worden vastgesteld ten opzichte van beelden (CT, CTA, röntgen, MR,
MRA en echo) van de anatomie.

Plaats van gebruik

De toepassing is bestemd voor gebruik op een IGS-platform of navigatiesysteem van Brainlab,
dat moet worden gebruikt in een ziekenhuisomgeving, met name in ruimten die geschikt zijn voor
chirurgische procedures (bijv. operatiekamers).

Gebruikersprofielen

Het beoogde gebruikersprofiel is als volgt gedefinieerd:
• Software, hardware en platforms van Brainlab worden gebruikt door chirurgen (neuro, ortho,

spinaal, trauma), ok-assistenten en ok-verpleegkundigen.
• Hardware en platforms van Brainlab worden gebruikt door getraind ok-personeel en

onderhouden door getraind personeel van Brainlab.

Patiëntenpopulatie

Er zijn geen demografische of regionale beperkingen voor patiënten. Het is aan de chirurg om te
beslissen of het systeem zal worden gebruikt voor een bepaalde behandeling.

ALGEMENE INFORMATIE
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Zorgvuldige behandeling van de hardware

De systeemonderdelen en het bijbehorende instrumentarium bestaan uit mechanische
precisie-onderdelen. Ga daar voorzichtig mee om.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Het systeem gebruiken
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1.5 Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en
software

Compatibele niet-Brainlab chirurgische microscopen

Model Fabrikant

• HS 5-1000 (Hi-R 1000 + FS 5-33)
• HS 3-1000 (Hi-R 1000 + FS 3-43)
• HS Hi-R 700 (FS 2-23, FS 3-43, FS 5-33)
• MÖLLER 20-1000 (Hi-R 1000 + FS 4-20)

HAAG-STREIT SURGICAL/MÖLLER-
WEDEL GmbH
Rosengarten 10
22880 Wedel
Duitsland

• M530 OHX
• M530 OH6
• ARVEO
• M720 OH5, OHC5
• M525 OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Zwitserland

• KINEVO 900
• TIVATO 700
• OPMI PENTERO 900
• OPMI PENTERO 800
• OPMI Pentero/Pentero C

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Duitsland

Na uitgifte van deze handleiding kunnen aanvullende operatiemicroscopen beschikbaar worden.
Neem contact op met Brainlab support als u vragen heeft over compatibiliteit met Brainlab
software.

Apparaten van andere fabrikanten

Gebruik van combinaties van medische hulpmiddelen die niet zijn goedgekeurd door Brainlab
kunnen een nadelige invloed hebben op de veiligheid en/of werking van de hulpmiddelen en de
veiligheid van patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar brengen.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.6 Training en documentatie

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers
deelnemen aan een verplicht trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een bevoegde
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Training en documentatie
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2 MICROSCOOPINTERFACE
KABELS

2.1 Microscope Navigation

Algemene informatie

Er kunnen microscopen van verschillende fabrikanten worden gebruikt in combinatie met
Brainlab-navigatiesystemen. De verbinding tussen de chirurgische microscoop en het
navigatiesysteem van Brainlab wordt tot stand gebracht met behulp van de speciale
microscoopintegratiekabel.
Het navigatiesysteem is in staat de kijkrichting, het focuspunt en de zichtvelddiameter van de
microscoop te bepalen en de informatie op het navigatiescherm weer te geven.
Het opstellen van een microscoop:
• Aan de microscoop moet een microscoopadapterset worden bevestigd.
• De microscoop en het navigatiesysteem moeten worden aangesloten met behulp van de

correcte microscoopintegratiekabel.
Raadpleeg de instrumentenhandleiding bij Craniaal/KNO optische tracking voor meer
informatie over de microscoopadapterset.

Vóór gebruik

Lees de betreffende softwarehandleiding voordat u microscoopnavigatie uitvoert.

MICROSCOOPINTERFACEKABELS
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2.2 Overzicht van kabels

Lijst met kabels

①

② ③ ④

⑤

⑥⑦⑧

Afbeelding 1  

Nr. Naam kabel Artikelnr.

① BREAK-OUTINTERFACEKABEL VOOR CURVE 1.0 15234B

② BNC-KABEL 10 M 18562-08

③ MICROSCOOPINTERFACEKABEL 2.0 (HAAG-STREIT/
MOELLER/OLYMPUS) 15204

④ SVGA MONITORKABEL MANNELIJK-MANNELIJK 10 M 15229A

⑤ (CAN BUS) MICROSCOOPINTERFACEKABEL 2.0 (LEICA) 15222C

⑥ MICROSCOOPINTERFACEKABEL 2.0 (ZEISS) 15217C

⑦

MICROSCOOPINTERFACEKABEL 3.0 (ZEISS) (afgebeeld) 15235-01

MICROSCOOPINTERFACEKABEL 3.0 (LEICA) 15236-01

MICROSCOOPINTERFACEKABEL 3.0 (HAAG-STREIT/
MOELLER) 15237-01

⑧

MICROSCOOPINTERFACEKABEL (ZEISS KINEVO 900) 15240

MICROSCOOPINTERFACEKABEL 4.0 (ZEISS KINEVO 900
STEREO) 15241-01

MICROSCOOPINTERFACEKABEL 4.0 (ZEISS KINEVO 900/
TIVATO 700) (afgebeeld) 15241-02

MICROSCOOPINTERFACEKABEL 4.0 (ZEISS) 15241-03

MICROSCOOPINTERFACEKABEL 4.0 (LEICA) 15241-04

Overzicht van kabels
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Bekabeling

• Sluit geen extra hardware aan op de originele opstelling na kalibratie.
• Sluit geen andere apparaten aan dan een correct gekalibreerde videocamera op de videopoort

van het navigatiesysteem.
• Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is voor de bewegingsreikwijdte van de microscoopkop

wanneer u deze aansluit.
• Stel het systeem niet bloot aan direct uv-licht, omdat de apparatuur hierdoor beschadigd kan

raken.
OPMERKING. Raadpleeg de betreffende Systeem- en technische handleiding en/of de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor uw microscoop voor meer informatie over elektrische
veiligheid. 

MICROSCOOPINTERFACEKABELS
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2.3 Trekontlasting

Info over trekontlasting

Zorg voor een veilig gebruik door gebruik te maken van trekontlastingslussen om nadelige
gevolgen door haken te voorkomen.

De trekontlasting bevestigen

①

②

③ ④

⑤
Afbeelding 2  

Stap

1. Steek de klittenbandstrip door de trekontlastingslussen van de microscoopkabel en wikkel
de strip eenmaal rondom de kabel ①.

2. Zet de microscoopkabel vast met de klittenbandstrip:
• aan de rails van de plafondunit, wanneer de Curve Ceiling-Mounted en Buzz Navi-

gation (Ceiling-Mounted) systemen ② worden gebruikt;
• aan de trekontlastingsadapter, wanneer de Curve Navigation 17700 ③, Curve ④ en

Kick systemen ⑤ worden gebruikt.
OPMERKING. Hierna wordt naar het Curve Navigation 17700 systeem verwezen als
Curve Navigation. 

Trekontlasting
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2.4 Reiniging

Voor u begint

Zorg dat het systeem volledig is uitgeschakeld en van de netvoeding is losgekoppeld voordat u
met de reiniging begint.

Geen automatische desinfectie

Gebruik geen automatische reinigings- en desinfectieprocedures voor de systeemcomponenten.

Geen sterilisatie

Geen enkel onderdeel van het systeem mag worden gesteriliseerd. Onderdelen kunnen
beschadigd raken door de hoge temperaturen van de sterilisatie.

Geen vloeistoffen

Zorg dat er geen vloeistoffen in het systeem binnendringen omdat de componenten en/of de
elektronica hierdoor beschadigd kan raken.

Typen desinfectiemiddelen

De bekabeling mag alleen worden gereinigd door middel van de desinfectiemiddelen:
• op alcoholbasis (bijv. Meliseptol, Mikrozid AF Liquid)
• op alkylaminebasis (bijv. Incidin Plus 2%)
• op basis van actieve zuurstof (bijv. Perform)
• op aldehyde/chloridebasis (bijv. Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion)

OPMERKING. Gebruik uitsluitend oppervlaktedesinfectiemiddelen die op uw specifieke markt
verkrijgbaar zijn. 

De kabels reinigen

Reinig de microscoopinterfacekabels als volgt:

Stap

1. Sluit de aangesloten systemen af.

2. Koppel de kabel los van de aangesloten systemen.

3. Sluit de aansluitingen af met behulp van kabeldopjes, indien meegeleverd.

4. Reinig de kabeloppervlakken met behulp van een oppervlaktedesinfectiemiddel (zie lijst
met desinfectiemiddelen die zijn goedgekeurd door Brainlab). Volg de aanbevelingen van
de fabrikant van het desinfectiemiddel.
OPMERKING. Gebruik een droge doek om alle resten oppervlaktedesinfectiemiddel te
verwijderen. 

5. Reinig het oppervlak van de aansluitingen voorzichtig en zorg dat er geen vloeistoffen
binnendringen in de aansluiting.

MICROSCOOPINTERFACEKABELS
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Reiniging
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3 LEICA-MICROSCOPEN
3.1 Aansluiting op Curve 1.0

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve 1.0-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrip. Deze strip past door de opening in de voet van
het systeem. 

De compatibele Leica-microscopen zijn:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Afbeelding 3  

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

LEICA-MICROSCOPEN
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3.2 Aansluiting op Curve 1.1 en 1.2 en Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted)

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
de navigatiesystemen aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrip. Deze strip past door de opening in de voet van
het systeem. 

OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
aansluitunit hangen, met de klittenbandstrip vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

De compatibele Leica-microscopen zijn:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Afbeelding 4  

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

Aansluiting op Curve 1.1 en 1.2 en Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
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3.3 Aansluiting op de Curve Ceiling-Mounted

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve Ceiling-Mounted-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan de Curve Ceiling-Mounted aansluitunit hangen,
met de klittenbandstrip vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

De compatibele Leica-microscopen zijn:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Afbeelding 5  

LEICA-MICROSCOPEN
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3.4 Aansluiting op Curve Navigation

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve Navigation-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Curve Navigation hangen, vast aan de onderkant
van het systeem met de meegeleverde klittenbandstrip. Deze strip past door de opening in de
voet van het systeem. 

OPMERKING. Het Curve Navigation-system is uitsluitend compatibel met Microscope
Navigation 1.6 software en hoger. 

De compatibele Leica-microscopen zijn:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Afbeelding 6  

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

Aansluiting op Curve Navigation
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3.5 Aansluiting op Kick 1.x en Kick 2.x

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kick-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Kick hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrip. Deze strip past door de opening in de voet van
het systeem. 

De compatibele Leica-microscopen zijn:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Afbeelding 7  

LEICA-MICROSCOPEN
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Aansluiting op Kick 1.x en Kick 2.x
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4 HAAG-STREIT
MICROSCOPEN

4.1 Aansluiting op Curve 1.0

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve 1.0-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze strips passen door de opening in de voet
van het systeem. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Afbeelding 8  

OPMERKING. Beeldinjectie (HUD) is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

HAAG-STREIT MICROSCOPEN

Hardwarehandleiding Rev. 1.0 Microscope Navigation 25



4.2 Aansluiting op Curve 1.1 en 1.2 en Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted)

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
de navigatiesystemen aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrip. Deze strip past door de opening in de voet van
het systeem. 

OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
aansluitunit hangen, met de klittenbandstrip vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Afbeelding 9  

OPMERKING. Beeldinjectie (HUD) is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

Aansluiting op Curve 1.1 en 1.2 en Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
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4.3 Aansluiting op de Curve Ceiling-Mounted

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve Ceiling-Mounted-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan de Curve Ceiling-Mounted aansluitunit hangen,
met de klittenbandstrip vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Afbeelding 10  

OPMERKING. Beeldinjectie (HUD) is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 

HAAG-STREIT MICROSCOPEN
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4.4 Aansluiting op Kick 1.x en Kick 2.x

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kick-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Kick hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrip. Deze strip past door de opening in de voet van
het systeem. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Afbeelding 11  

OPMERKING. Beeldinjectie (HUD) is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 

Aansluiting op Kick 1.x en Kick 2.x
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5 ZEISS MICROSCOPEN
5.1 Aansluiting op Curve 1.0

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve 1.0-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze strip past door de opening in de voet van
het systeem. 

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900, KINEVO 900 (voormalige ODU-interface)

Afbeelding 12  

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

ZEISS MICROSCOPEN
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5.2 Aansluiting op Curve 1.1 en 1.2 en Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted)

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
de navigatiesystemen aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrip. Deze strip past door de opening in de voet van
het systeem. 

OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
aansluitunit hangen, met de klittenbandstrip vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

Zeiss OPMI Pentero/Pentero 900

Afbeelding 13  

Zeiss KINEVO 900 (geavanceerde LAN-interface), TIVATO 700 (geavanceerde LAN-interface)

Afbeelding 14  

OPMERKING. Beeldinjectie (HUD) is niet beschikbaar voor TIVATO 700. 

Aansluiting op Curve 1.1 en 1.2 en Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
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5.3 Aansluiting op de Curve Ceiling-Mounted

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve Ceiling-Mounted-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan de Curve Ceiling-Mounted aansluitunit hangen,
met de klittenbandstrip vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

Zeiss OPMI Pentero/PENTERO 800/PENTERO 900, KINEVO 900 (voormalige ODU-interface)

Afbeelding 15  

Zeiss TIVATO 700

Afbeelding 16  

ZEISS MICROSCOPEN
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5.4 Aansluiting op Curve Navigation

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve Navigation-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Curve Navigation hangen, vast aan de onderkant
van het systeem met de meegeleverde klittenbandstrip. Deze strip past door de opening in de
voet van het systeem. 

OPMERKING. Het Curve Navigation-system is uitsluitend compatibel met Microscope
Navigation 1.6 software en hoger. 

ZEISS Pentero, PENTERO 800/PENTERO 900

Afbeelding 17  

OPMERKING. Alleen HD-SDI kan worden geïntegreerd. 

ZEISS KINEVO 900 (geavanceerde LAN-interface), TIVATO 700 (geavanceerde LAN-interface)

Afbeelding 18  

OPMERKING. Beeldinjectie (HUD) is niet beschikbaar voor TIVATO 700. 

Aansluiting op Curve Navigation
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5.5 Aansluiting op Kick 1.x en Kick 2.x

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kick-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak alle losse kabels die aan Kick hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrip. Deze strip past door de opening in de voet van
het systeem. 

Zeiss OPMI Pentero

Afbeelding 19  

Zeiss OPMI PENTERO 800/PENTERO 900

① ②

Afbeelding 20  

Nr. Component

① Adapterkabel SVHS naar 2BNC

② FGA 2B-4St/S-VHS-St 10 m

OPMERKING. De Zeiss LEMO S-VIDEO-kabel (000000-0457-982) wordt door Zeiss geleverd. 

ZEISS MICROSCOPEN
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