Høykvalitets mikroskop for tannkirurgi
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LEICA M320
FOR TANNBEHANDLING
Trygghet for deg og dine pasienter
today and tomorrow.
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GJØR DET MULIG Å OPPNÅ DINE MÅL

For å oppnå ditt hovedmål om å levere gode kirurgiske resultater, trenger du et verktøy som
forbedrer din visjon og gjør at du kan jobbe komfortabelt gjennom hele din karriere. Det er derfor vi
har utviklet Leica M320 til å levere førsteklasses optisk kvalitet samt betydelige ergonomiske fordeler.
Og mer, et state-of-the-art fullt High Definition (HD) kamera er integrert i mikroskopet. Kameraet
hjelper deg å bygge pasientens tillit for langsiktige relasjoner ved at du kan dele visuell informasjon og
skape helhetlige poster. Du kan enkelt demonstrere dine suksesser til teamet og dine dentale kollegaer
via live video eller HD-opptak.
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LEICA M320 FOR TANNBEHANDLING - TRYGGHET FOR DEG OG DINE PASIENTER

DESIGNET FOR DIN SPESIALITET
Høykvalitets optikk, stor forstørrelse og skarpt dagslys-temperert LED lys kombinert med ergonomiske
designfunksjoner, sikrer at LEICA M320 svarer til kravene fra av bredt spekter av dentale spesialiteter.
Endodonti
Skyggefritt lys selv i dype hulrom for:
• Enkel plassering av ekstra rotfylling
• Nøyaktig visualisering av komplekse massestrukturer
• Presis styring av obstruksjon eller perforering i rotfylling
• Kontrollert rotfylling
I kombinasjon med mikrospeil, til og med dype hulrom i
kjeveregionen er synlige.
Restorativ tannbehandling
Funksjonene i M320 kan støtte deg med:
• Presis innsetting av restaureringsmaterialer og nøyaktig behandling
• Tidligere diagnostisering av karies lesjoner
• Tydelig differensiering mellom friskt og karies-vev under gingiva
• Identifikasjon av sprekker i dentin, emalje og til og med i fyllinger
Innebygd oransje filter hindrer polymerisering av
komposittmaterialer under behandling.
Protetikk & Estetisk Tannbehandling
Funksjonene i M320 kan støtte deg med:
• Meget presis utarbeidelse av tenner for kroner eller broer
• Unngå tilstøtende vev som tannkjøtt eller slimhinner
• Grundig kontroll av visninger for nøyaktig fremstilling av proteser
• Nøyaktig evaluering av passform og liming av kroner eller broer

Periodonti og Implantologi
Funksjonene i M320 kan støtte deg med:
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•

Nøyaktig inspeksjon av operasjonsstedet

•

Enkel klaffkontroll

•

Kontrollert håndtering av mykt vev og benvev

•

Nøyaktig suturering av mykt vev betyr mindre vevskader

•

Kan forenkle bruken av mikrosuturering-teknikker for primær
lukking av sår som kan føre til bedre kliniske resultater

04.03.2015 13:51:18

4

LMS_Brochure_M320_DENTAL_NEW_040215.indd 4

04.03.2015 13:51:20

5

LEICA M320 FOR TANNBEHANDLING - TRYGGHET FOR DEG OG FOR DINE PASIENTER

SE AKKURAT DET DU TRENGER Å SE
Hovedformålet til et dentalt mikroskop er å gjøre deg i stand til tydelig å se de mindre anatomiske
detaljene, selv i dype eller trange hulrom, slik at du kan bruke dine ferdigheter presist og effektivt.
Dette hjelper deg til å oppnå best mulig resultater, noe som gir fornøyde, lojale pasienter. Den
enestående optikk- og LED-belysningen til Leica M320 hjelper deg å oppnå gode resultater ved å
levere akkurat det du trenger - et skarpt, lyst og fargeekte bilde med imponerende dybdeskarphet.

Klare, naturtro fargebilder

Krystallklar visualisering

• To dagslys-tempererte lysdioder leverer lyse, livlige
farger for enkel differensiering av anatomiske
detaljer

• Høy oppløsning og stor dybdeskarphet for imponerende
detaljer

• Lang pære-levetid på ca. 60.000 timer for minimum
eierkostnader
• LED lyskilden er integrert i mikroskophodet for å
optimalisere ergonomien ved å unngå utvendige
kabler som er i veien eller samler støv

• Premium kvalitets apokromatisk optikk kombinert med
LED-belysning gir en forbedret visning selv i dype hulrom
• Stort utvalg av objektiv inkludert Leica M320 MultiFoc,
for effektiv regulering av arbeidsavstand

Arbeid i ditt eget tempo

Minimum avbrudd i arbeidsflyten

• Integrert oransje filter (530 nm) hindrer

• 5-trinns forstørrelsesveksler gir enkel, rask forstørrelsesjustering for minimum avbrudd i arbeidsflyten

for tidlig herding av kompositter

• Forstørrelsestrinn på 6, 4, 10, 16, 25, 40x
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STYRK PASIENTENS TILLIT TIL DEG
Noen pasienter blir nervøse i tannlegestolen når de er usikre på hva en prosedyre innebærer. Det er der
det integrerte full High Definition (HD) kameraet og skjermen kan støtte deg. Ved hjelp av enten levende
bilder eller avspilling, kan du sammen med pasienten gå gjennom trinnene i en prosedyre for å hjelpe dem
å overvinne frykten for det ukjente. Ved å lagre video og bilder i hver enkelt pasients fil, kan du og teamet
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LEICA M320 FOR TANNBEHANDLING - TRYGGHET FOR DEG OG FOR DINE PASIENTER

DEL DIN EKSPERTISE
Takket være det integrerte, full HD-videokameraet, monitoren og USB-tilkoblingen, kan teamet ditt se
alle detaljer i operasjonen samtidig og live under behandlingen.
HD-video og bilder kan enkelt overføres til PC via USB-kabel, og kan deretter deles med e-post, online
eller på seminarer. Ikke bare kan du videreformidle din kunnskap videre til et større publikum, du kan
også forbedre ditt profesjonelle rykte ytterligere.

Integrert og modulær

Enkel bildelagring

Fleksibel bruk og visning

• Kabelfri, fullt integrert i
HD-kamera med 10
megapikslers bilder og
video opptil 1080 p for
krystallklare anatomiske
detaljer og virkelighetstro farger

• Lagre bilder og video på
SD-minnekort

• Enkel betjening via fjernkontroll
eller direkte på mikroskopet

• Du kan enkelt overføre
filer til pasienten via SDminnekort eller via USB

• Live-streaming til en ekstern skjerm
for visning til din assistent og
pasient

• Modulær design for
enkel oppgradering
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BEDRE KOMFORT OG EFFEKTIVITET
Muskel- og skjelettsmerter forårsaket av en krum arbeidsstilling og tøffe, repeterende bevegelser, kan
ha en alvorlig innvirkning på både faglige og personlige liv. Vi har utviklet Leica M320 for å hjelpe deg å
unngå dette. Hvordan? Ved å designe et perfekt mikroskop som er enkelt å manøvrere og ved å tilby et
utvalg av konfigurasjoner og tilbehør for å tilpasse seg din kropp og arbeidsstilling samt dine
arbeidspreferanser. Du kan oppnå en komfortabel, oppreist holdning, slik at du kan konsentrere deg om
å anvende dine kirurgiske ferdigheter til fulle gjennom hele karrieren.

Krumbøyd arbeidsstilling uten mikroskop

Oppreist og naturlig arbeidsstilling ved bruk av Leica M320

BLI KOMFORTABEL
Sørg for at du sitter komfortabelt ved å velge objektivlinse, kikkertrør og ergonomisk tilbehør som passer best
til din kropp/arbeidsstilling, dine spesialiteter og arbeidspreferanser.

Binocular tube med 45 ° vinkel

ErgoWedge tilbehør

Binocular tube med 180 ° bevegelse

ErgonOptic Dent tilbehør

• Ideell for enkle prosedyrer

• Forbedret posisjonering og
ergonomiske fordeler

• Justerer til ulike behov

• Utvider rekkevidden av mikroskopet

• Forbedret ergonomi og
arbeidsfleksibilitet

• Lar deg svinge den optiske tubusen
til den vinkelen du trenger og
samtidig opprettholde en
ergonomisk holdning
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LEICA M320 FOR TANNBEHANDLING - TRYGGHET FOR DEG OG FOR DINE PASIENTER

"Med MultiFoc Objective av mitt Leica M320
mikroskop kan jeg enkelt og raskt bytte mellom
ulike fokusnivåer under undersøkelse og
behandling, og dermed bli mye mer fleksibel
enn med en forstørrelses-lupe. "
Thorsten Wegner, tannlege, Tyskland

BEHOLD FOKUS
Med det valgfrie Leica M320 MultiFoc Objective
med variabel arbeidsavstand fra 200 mm til 300
mm kan du justere arbeidsavstanden ved enkelt
å vri på bryteren. Ved å begrense tid og krefter
på reposisjonering, opprettholder du
effektiviteten og konsentrasjonen, samtidig
som du beholder en ergonomisk holdning
• Avbrudd i arbeidsflyten er redusert slik at du
opprettholder effektiviteten og konsentrasjonen
• Bevegelsen er redusert, slik at du kan beholde en
behagelig arbeidsstilling
• Justeringsbryter kan plasseres i henhold til venstre,
høyre eller sentralt som foretrukket

ENKEL Å MANØVRERE
Leica M320 er robust, men likevel ekstremt lett og enkel
å manøvrere, og reduserer den potensielle belastningen
ved harde bevegelser. Rask og nøyaktig posisjonering og
ultra-rask stabilisering sikrer at avbrudd i arbeidsflyt blir
holdt til et minimum, slik at du kan opprettholde
effektiviteten.
•

Integrerte kabler for manøvrerbarhet og lang levetid

•

Robust og lett justerbar for nøyaktig posisjonering

•

Vibrasjons-minimering i ledd for rask stabilisering

•

ErgonOptic Dent lar deg jevnt rotere en 180 °
kikkert inn i ønsket posisjon
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PASS PÅ AT UTSTYRET PASSER TIL DIN PRAKSIS

Leica M320 har blitt utviklet med din tannlegepraksis i tankene. Utvalget av monteringsalternativer og ren,
kabelfri design, svarer enkelt til dine arbeidspreferanser, plass og hygienekrav. Strømlinjeformet design
komplimenterer kvalitetsstempelet din tannlegepraksis har, det kan forsterke pasientens tillit samt være med på
at du skiller deg ut.

OPPFYLLER DINE HYGIENEKRAV
I et kirurgisk miljø er en høy grad av renslighet en forutsetning. Overflaten av Leica M320 er designet for enkel
rengjøring og er i tillegg beskyttet med et permanent antimikrobielt belegg som reduserer forurensninger på
mikroskopet.

Leica AgProtect antimikrobielle nano
sølv (Ag) belegg reduserer patogener
på mikroskop-overflaten
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Nesten leddløs med kabler

Håndtakene kan fjernes og steriliseres
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TILFREDSSTILLER DINE KRAV TIL OPERASJON
Uansett kirurgi , spesialitet og arbeidsstil, er Leica M320 alt-i-ett-løsning
for din praksis.
• Tilgjengelig med et robust gulvstativ, veggmontering eller takmontering
• Kan integreres i tannbehandlingsenheter fra en rekke ledende produsenter
• Elegant design

2

Justerbar til din takhøyde

max. 3400 mm

Leica M 320 Tekniske Data

400

Manuell apokromatisk 5-trinns forstørrelsesveksler
6.4/10/16/25/40×

min. 860 mm

1260 mm

1425 mm

max. 1660 mm

400

MIKROSKOP
Forstørrelse

Stereo Base

24 mm

Objektiv

Faste brennvidder fra f=100 mm up to f=400 mm,
Fine fokus objektiver med f=200, 250, 300 mm

Leica C12 takmontering

MultiFoc Objective linse med variabel arbeidsavstand på
200 mm to 300 mm
Okularet

10×21B, 12.5×17B, 8.33×22B, 10×21B med retikkel

UV og IR-fri LED forstørrelse

400

Direkte og langvarig 2-LED-belysning integrert i optisk
mikroskophode, med gj.snittlig levetid på 60.000 timer

UV filter

400

Lyskilde

Innebygd oransje filter OG530

min. 860 mm

max. 1660 mm

1260 mm

1800 mm

Tilbakestillingsfunksj. Grensebryter for lys av / på

Lysintensitet justering Ved hjelp av en bryter på det optiske mikroskophodet
VIDEOTILBEHØR
Leica M320 HD video Fullt integrert HD-videokamera med 1080p, 1080i eller
og fotoapparat
720p videooppløsning og 2, 5 eller 10 megapiksler
stillbilder med oppløsning, kamera har også avspillingsfunksjon for video og foto og miniatyrvisning, video
(MPEG-4) og bilder (jpg) lagringsplass på SD-minnekort
(systemet leveres med et 4GB SD minnekort), eller overføring via USB, videosignal tilgjengelig i HDMI, video /
fotokontroll gjennom IR-fjernkontroll og to harde taster
på kamerahuset, alle kamerainnstillinger med skjermmeny

Leica W12 veggmontering

1180 - 2060 mm

550 mm

920 mm

260 mm

814 - 1645 mm

max. 1778 mm

Fjernkontroll

IR-fjernkontroll for Leica M320 full HD Video & Fotoapparat

Leica M320 IVA
Integrert (valgfritt) video adapter for feste av eksterne
Integr. Video Adapter c-mount kameraer, brennvidde av optikk: f = 55 mm
BEGRENSNINGER PÅ BRUK
Leica M320 kirurgisk mikroskop kan brukes i lukkede rom og på flate overflater
med maks. 0,3 ° ujevnheter; eller på stabile vegger eller tak som oppfyller Leica
Microsystems 'spesifikasjoner (se installasjonsveiledningen ).

Leica FP12 gulvplate

150 mm 150 mm
min. 910 mm

1060 mm

max. 1210 mm

STANDARD
Rådsdirektiv 93/42 / EØF om medisinsk utstyr (MDD) og kjemikalier. Klassifisering:
Klasse I, i samsvar med vedlegg IX, regel nr. 1 og 12 av direktivet. Medisinsk elektrisk
utstyr, del 1: Generelle krav til sikkerhet IEC 60601-1;
EN 60601-1; UL60601-1; CAN / CSA-C22.2 NO. 601.1-M90. Elektromagnetisk
kompatibilitet IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
Medisinsk divisjon, innenfor Leica Microsystems (Schweiz) AG, holder
styringssystem sertifikater for internasjonale standarder ISO 9001, ISO 13485
og ISO 14001 vedrørende kvalitetsstyring, kvalitetssikring og miljøledelse.

Leica F12 floor stand
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www.leica-microsystems.com

Uttalelsen til Ernst Leitz i 1907, "med brukeren, for brukeren," beskriver fruktbart samarbeid med sluttbrukere og drivkraft
for innovasjon på Leica Microsystems. Vi har utviklet fem merkevare-verdier å leve opp til i denne tradisjonen:
Banebrytende, high-end kvalitet, lagånd, omtanke for forskning, og kontinuerlig forbedring.
For oss, å leve opp til disse verdiene betyr: Å leve opp til livet.
Leica Micro opererer globalt i tre divisjoner, der vi rangerer
med markedslederne.

Leica Microsystems - et internasjonalt selskap med et
sterkt nettverk av verdensomspennende kundetjenester:

LIFE FORSKNINGSAVDELING
Leica Microsystems Life Science Division støtter bildebehovene
til det vitenskapelige samfunn med avansert innovasjon og
teknisk ekspertise for visualisering, måling og analyse av
mikrostrukturer. Vår sterke fokus på å forstå vitenskapelige
applikasjoner setter Leica Microsystems' kunder i forkant av
vitenskapen.

			

Fax

		

2 9878 1055

INDUSTRIAVDELING
Leica Microsystems Divisjon Industri fokus er å støtte kundenes
ønske om høyest mulig kvalitet på sluttresultatet. Leica Micro
gir de beste og mest innovative bildesystemer for å se, måle og
analysere mikrostrukturer i rutine og forskningsindustrielle
applikasjoner, materialteknologi, kvalitetskontroll,
rettsmedisinsk etterforskning og pedagogiske programmer.
MEDISINSK AVDELING
Leica Microsystems Medisinske divisjons fokus er å samarbeide
med og støtte kirurger og deres behandling av pasienter med
den høyeste kvalitet og det mest innovative innen kirurgisk
mikroskopteknologi i dag og i fremtiden.
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