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De in deze documentatie aanwezige informatie, 
cijfers, aanwijzingen en waardeoordelen vormen 
de ons na grondig onderzoek bekend geworden 
huidige stand van de wetenschap en techniek. 
Wij zijn niet verplicht, dit handboek met voortdu-
rende tussenpozen aan te passen aan nieuwe 
technische ontwikkelingen en aan onze klanten 
naleveringen, updates enz. van dit handboek te 
verschaffen.
Voor foutieve gegevens, tekeningen, technische 
afbeeldingen enz. die dit handboek bevat, is onze 
aansprakelijkheid in het kader van de betrouw-
baarheid volgens de telkens daarop betrekking 
hebbende nationale rechtsorden uitgesloten.
Met name bestaat geen enkele aansprakelijkheid 
voor vermogensschade of overige vervolgschade 
in samenhang met het naleven van gegevens of 
overige informatie in dit handboek.
Gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overige 
informatie van inhoudelijke alsmede technische 
aard in deze gebruiksaanwijzing gelden niet 
als gegarandeerde eigenschappen van onze 
producten.

In zoverre zijn alleen de contractuele bepalingen 
tussen ons en onze klanten beslissend.
Leica behoudt zich het recht voor, veranderingen 
van de technische specificatie alsmede van het 
productieproces zonder voorafgaande aankon-
diging uit te voeren. Alleen op deze wijze is een 
voortdurend technisch alsmede productietech-
nisch verbeteringsproces mogelijk.
Deze documentatie is beschermd onder het 
auteursrecht. Alle auteursrechten verblijven bij 
Leica Biosystems Nussloch GmbH.
Vermenigvuldigingen van tekst en afbeeldingen 
(ook bij wijze van uittreksel) door druk, fotokopie, 
microfilm, web cam of andere procedés inclusief 
middels alle elektronische systemen en media is 
uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke voor-
afgaande schriftelijke toestemming van Leica 
Biosystems Nussloch GmbH.
Het serienummer en het bouwjaar vindt u op het 
typeplaatje dat op het apparaat aangebracht is.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH
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Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
D-69226 Nussloch
Duitsland
Telefoon: +49 62 24 143-0
Fax: +49 6224 143-268 
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com
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1. Belangrijke informatie

1.1  De symbolen in deze gebruiksaan-
wijzing en hun betekenis

(5)

RUN/ 
STOP

Fabrikant

Dit product voldoet aan de eisen van 
de richtlijn van de raad 98/79/EG over 
medische apparaten voor de in-vitro-
diagnostiek (IVD).
Medische apparaten voor de in-vitro-
diagnostiek (IVD)

Volg de gebruiksaanwijzing

Bestelnummer

Serienummer

Het CSA-keurmerk betekent dat een pro-
duct getest is en aan de geldende veilig-
heids- en/of prestatienormen voldoet, in-
clusief de relevante normen die door de 
Amerikaanse instantie voor normering 
(American National Standards Institute - 
ANSI), de Underwriters Laboratories 
(UL), de Canadian Standards Association 
(CSA), de National Sanitation Foundation 
International (NSF) en anderen zijn vast-
gelegd of beheerd worden.

Symbool voor de aanduiding van elek-
trische en elektronische apparaten 
conform § 7 ElektroG. ElektroG is de wet 
over het omloop brengen, de terugname 
en de milieuvriendelijke afvoer van 
elektrische en elektronische apparaten.

Milieusymbool van de China RoHS-richt-
lijn. Het cijfer in het symbool geeft de "mi-
lieuveilige gebruiksduur" van het product 
aan. Het symbool wordt gebruikt als een 
in China beperkte stof boven de toege-
stane maximale grens wordt gebruikt.

Productiedatum

De functietoetsen die op het bedie-
ningspaneel moeten worden ingedrukt, 
worden vetgedrukt en in hoofdletters 
weergegeven.

Cijfers tussen haakjes verwijzen naar 
de positienummers in de afbeeldingen.

Aanwijzingen,
d.w.z. belangrijke informatie voor de ge-
bruiker verschijnen in een grijs kader en 
worden aangeduid met het symbool . 

Waarschuwingen
verschijnen in een grijs kader en wor-
den aangegeven met een waarschu-
wingsdriehoek .

Maximale stapelhoogte (in dit geval 
3 lagen).

De inhoud van het pakket is breekbaar. 
Daarom moet het pakket voorzichtig 
worden behandeld.

Het pakket moet in een droge omgeving 
worden bewaard.

Geeft de bovenzijde van het pakket aan.

Geeft het temperatuurbereik aan dat 
moet worden aangehouden wanneer 
het pakket wordt vervoerd.
Minimum -29 °C, maximum +50 °C
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1.4 Apparaattype

Alle gegevens in deze gebruiksaanwijzing heb-
ben uitsluitend betrekking op het apparaattype 
dat op het titelblad staat aangegeven. 
Een typeplaatje met het serienummer is aan de 
linkerzijde van het apparaat bevestigd (deze af-
beelding is slechts symbolisch).

1.2 Gebruikersgroep

• De Leica RM2255 mag uitsluitend worden 
bediend door speciaal hiervoor opgeleid per-
soneel.

• De gebruiker mag pas met het apparaat begin-
nen te werken, wanneer hij deze gebruiksaan-

1.   Belangrijke informatie

Afb. 1

wijzing zorgvuldig gelezen heeft en vertrouwd 
is met alle technische details van het apparaat.

1.3 Indicatie voor het gebruik

De RM2255 is een volledig automatische, gemo-
toriseerde rotatiemicrotoom met apart bedie-
ningspaneel voor het snijden van dunne coupes 
van menselijk weefsel met verschillende hard-
heid voor histologische medische diagnoses, 
zoals kankerdiagnoses. Het apparaat is bedoeld 
voor het snijden van zachte en harde menselijke 
monsters, voor zover deze geschikt zijn om ge-
motoriseerd of handmatig te snijden.

Elk gebruik van dit apparaat voor andere 
 doeleinden dan hierboven beschreven wordt 

beschouwd als onjuist gebruik!

Geeft het temperatuurbereik aan dat 
moet worden aangehouden wanneer 
het pakket wordt opgeslagen.
Minimum +5 °C, Maximum +50 °C

Geeft het luchtvochtigheidsbereik aan 
dat moet worden aangehouden wan-
neer het pakket wordt opgeslagen en 
vervoerd.
Minimum 10% RV, maximum 85% RV

Tip-n-Tell bewaakt of de zending zo-
als voorgeschreven rechtop is ge-
transporteerd en opgeslagen. Bij een 
hellingshoek van 60° loopt er blauw 
kwartszand in het pijlvormige weerga-
ve-element. Een verkeerde behande-
ling van de zending is meteen zicht-
baar en onomstotelijk aan te tonen.

Als het glazen buisje van de Shock-
watch rood is gekleurd, is het product 
blootgesteld aan stoten of slagen van 
een bepaalde kracht. Als een bepaalde 
versnelling (g-waarde) wordt over-
schreden, wordt de oppervlaktespan-
ning van de vloeistof in het buisje door-
broken. Hierdoor verkleurt het buisje.

Geeft aan dat het product door een 
gespecialiseerd bedrijf kan worden 
gerecycled.
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2. Veiligheid

2.1 Veiligheidsinstructies

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke in-
structies en informatie over de veiligheid bij de 
bediening en over het onderhoud van dit apparaat.
De gebruiksaanwijzing vormt een essentieel 
onderdeel van het apparaat. Deze dient zorgvul-
dig te worden gelezen alvorens het apparaat in 
bedrijf te nemen en te gebruiken, en in de buurt 
van het apparaat te worden bewaard.

Dit apparaat is gebouwd en getest in overeen-
stemming met onderstaande veiligheidsnormen 
voor elektrische meet-, stuur-, regel- en labora-
toriumapparatuur.

Om deze toestand te handhaven en veilig werken 
te garanderen, dient de gebruiker alle aanwijzin-
gen en waarschuwingen in de gebruiksaanwij-
zing in acht te nemen.
Actuele informatie over toegepaste normen vindt 
u in de CE-conformiteitsverklaring op Internet op:

www.LeicaBiosystems.com

2.2 Waarschuwingen

De veiligheidsinrichtingen die door de fabrikant op dit apparaat zijn aangebracht, dienen slechts 
als basis ter voorkoming van ongevallen. De hoofdverantwoordelijkheid voor een arbeidsproces 
zonder ongevallen ligt met name bij de ondernemer die het apparaat beheert en daarnaast bij 
de door hem aangewezen personen die het apparaat bedienen, onderhouden of reinigen.
Om een probleemloze werking van het apparaat te garanderen, dient de gebruiker zich te houden 
aan de volgende instructies en waarschuwingen.

U dient onvoorwaardelijk de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in dit hoofdstuk in acht 
te nemen. 
Lees deze ook wanneer u al vertrouwd bent met de werking en het gebruik van een Leica-apparaat.

De gebruiksaanwijzing dient met de no-
dige instructies te worden aangevuld als 
dit op grond van bestaande nationale re-
gel- of wetgeving ter voorkoming van on-
gevallen en bescherming van het milieu 
in het land van de gebruiker verplicht is.

De veiligheidsinrichtingen op het apparaat en de accessoires mogen noch verwijderd noch ge-
wijzigd worden. Het apparaat mag alleen door een door Leica geautoriseerde onderhoudstech-
nicus worden geopend en gerepareerd.
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2.   Veiligheid

Waarschuwingen - veiligheidsinstructies op het apparaat zelf

Waarschuwingen - Transport en installatie

Persoonlijke veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsinstructies op het apparaat zelf die zijn voorzien van een waarschuwingsdriehoek, 
geven aan dat bij de bediening, resp. de vervanging van het betreffende apparaatonderdeel de 
juiste bedieningsstappen, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing, moeten worden uitge-
voerd. 
Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan ongevallen, verwondingen en/of be-
schadiging van apparaat/accessoires tot gevolg hebben.

• Na het uitpakken mag het apparaat alleen rechtopstaand vervoerd worden.
• Til het apparaat nooit op aan de handwielen of de cassetteklem. Verwijder vóór het trans-

port van het apparaat altijd de snij-afvalbak.
• Let op! De spanningskiezer is af fabriek ingesteld.
•  Controleer vóór aansluiten van het apparaat op de netspanning of deze instelling correct is 

voor de elektrische aansluitwaarden in uw laboratorium! 
•  De netstekkerbus is afgesloten met plakfolie, die wijst op de actueel ingestelde spanning! 

Een verkeerde instelling van de spanningskiezer kan leiden tot ernstige beschadiging van 
het apparaat!

• Bij het omzetten van de spanningskiezer mag het apparaat niet op de netvoorziening aange-
sloten zijn!

• Het apparaat alleen aansluiten met de bijgeleverde netkabel en uitsluitend op een geaard 
stopcontact. Om de aarding in stand te houden, mag er geen verlengkabel zonder randaarde 
worden gebruikt.

• Het apparaat is alleen bedrijfsgereed met aangesloten aansluitstekker of voetschakelaar 
(optie). Wanneer na het inschakelen een pieptoon (continue toon) klinkt, dan moeten de be-
dieningselementen op correcte aansluiting worden gecontroleerd.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt in ruimten waar explosiegevaar bestaat.
• Bij extreme temperatuurverschillen tussen opslag- en standplaats alsmede hoge luchtvoch-

tigheid kan condensvorming optreden. In dergelijke situaties dient een wachttijd van ten 
minste twee uur in acht te worden genomen alvorens het apparaat in te schakelen. Het ne-
geren van deze wachttijd kan schade aan het apparaat veroorzaken.

• De veiligheidsinrichtingen op het apparaat en de accessoires mogen noch verwijderd noch 
gewijzigd worden.

• Bij het werken met microtomen moeten altijd persoonlijke veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen. Het dragen van werkschoenen, werkhandschoenen, mondbescherming en veilig-
heidsbril is absoluut noodzakelijk.
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2. Veiligheid

Waarschuwingen - werken met het apparaat

• Pas op bij het gebruik van microtoommessen en wegwerpmesjes. De snijkant is zeer scherp 
en kan ernstig letsel veroorzaken!

• Verwijder voor het uitbouwen van de meshouder altijd eerst het mes/lemmet. Bewaar niet ge-
bruikte messen altijd in de mesbak!

• Berg de messen nooit met het snijvlak naar boven op en probeer nooit een vallend mes op te 
vangen!

• Klem altijd eerst het preparaat vast en DAARNA het mes of het lemmet.
• Vóór elke manipulatie van het mes/lemmet en de objectklem alsmede voor elke preparaatwis-

sel en tijdens werkpauzes moet het handwiel worden vastgezet en moet de lemmetrand met 
de vingerbeschermer worden afgedekt!

• Draai het handwiel ALTIJD rechtsom, aangezien anders de rem niet correct functioneert. 
• Tref bij het snijden van breekbare preparaten altijd geschikte veiligheidsmaatregelen! Splin-

tergevaar!
• Tijdens de werkzaamheden mag er geen vloeistof in het apparaat komen!
• Voer geen instelling van het preparaat in de retractiefase uit. 
•  Voor de volgende insnijding wordt een transportwaarde ingesteld over de afstand van de re-

tractiewaarde PLUS de ingestelde coupedikte. Hierbij bestaat het gevaar dat het preparaat en 
het mes beschadigd raken!

• In de gemotoriseerde snijmodus moet de handwielgreep altijd zijn gecentreerd. Pak het draai-
ende handwiel niet vast - letselgevaar door de handwielblokkering mogelijk.

• Controleer voor het snijden of het preparaat stabiel in de preparaatspanklem geklemd is, als 
dit niet wordt gecontroleerd bestaat het gevaar het preparaat te beschadigen.

• Voor onderhoud of reparatie mag het apparaat uitsluitend worden geopend door daartoe be-
voegde onderhoudstechnici.

• Schakel vóór iedere reiniging het apparaat uit, trek de netstekker uit, verwijder de meshouder 
compleet en maak deze apart schoon.

•  Verwijder alvorens de meshouder te demonteren altijd eerst het lemmet.
• Activeer voor iedere reiniging de handwielblokkering!
• Gebruik voor het reinigen geen aceton- en xyleenhoudende oplosmiddelen!
• Tijdens het reinigen mag er geen vloeistof in het apparaat komen!
• Vóór het opnieuw inschakelen moet het apparaat helemaal droog zijn!
• Bij de omgang met reinigingsmiddelen moeten de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant 

en de van toepassing zijnde laboratoriumvoorschriften in acht worden genomen!
• Schakel vóór het vervangen van de zekeringen het apparaat met de netschakelaar uit en trek 

de netstekker uit! Er mogen in geen geval andere dan de af fabriek geplaatste zekeringen ge-
bruikt worden. Voor de betreffende waarden zie hoofdstuk 3.3 - "Technische specificaties".
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2.3 Ingebouwde veiligheidssystemen

2.   Veiligheid

3

1

4

2

5

Handwielvergrendeling (alleen handmatige modus)
• Om de hendel (5) te vergrendelen, drukt u deze naar buiten 

en draait u het handwiel langzaam verder tot dit precies 
in de 12-uur positie wordt gearrêteerd. De LED (4) licht op 
bij de indicatie LOCK.

handwielrem
Met behulp van de hendel (3) aan de rechterzijde van de ba-
sisplaat van de microtoom kan het handwiel in willekeurige 
stand worden geremd. 
• Om te remmen, trekt u de hendel krachtig naar voren. 
• Om de hendel (3) van de handwielrem los te zetten, schuift 

u de deze terug naar de uitgangspositie.

NOOD-UIT-functie
De nood-uit-functie wordt geactiveerd met de rode NOOD-
UIT-schakelaar (1) aan de links bovenaan de microtoom. De 
snijmotor stopt onmiddellijk na het indrukken van de NOOD-
UIT-schakelaar. De rode LED in het veld E-STOP (2) op het 
bedieningspaneel van het apparaat licht op en signaleert het 
activeren van de nood-uit-functie.
Draai de NOOD-UIT-schakelaar in de richting van de pijl om 
deze te deactiveren.

2

12

Belangrijk!
De gele LED (4) in het veld M-STOP geeft alleen aan dat het apparaat niet kan worden gestart. 
De LED geeft geen informatie over een al dan niet voldoende remming van het handwiel.
Om te zorgen dat het handwiel wordt geremd, moet de hendel (3) krachtig helemaal naar voren 
worden getrokken. Een veilige handwielvergrendeling is alleen mogelijk met de hendel (5) in de 
12-uur positie.

Let op!
De hendel (5) mag nooit worden bediend tijden het 
motorisch snijden.

Afb. 2

Afb. 3
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2. Veiligheid

Vingerbescherming op de meshouder
Elke meshouder is voorzien van een vast gemon-
teerde vingerbeschermer (8, 9). Hiermee kan het 
snijvlak in elke mes- resp. lemmetpositie volledig 
worden afgedekt.

Meshouder N/NZ
Op de vingerbeschermer (8) van meshouder N/NZ 
zijn handgrepen (7) aangebracht (afb. 5) waarmee 
de vingerbeschermer kan worden verschoven. 
Schuif voor het afdekken van het snijvlak beide 
zijden van de vingerbeschermer naar het midden.

Meshouder E
De vingerbeschermer op meshouder E bestaat 
uit een rode, opklapbare beugel. Klap de vinger-
beschermerbeugel (9) voor het afdekken van het 
snijvlak omhoog, zoals weergegeven in afb. 6.

7

78

Centreren van de handwielgreep
Om veiligheidsredenen moet de handwielgreep 
in de gemotoriseerde snijmodus altijd zijn ge-
centreerd.
• Handwielvergrendeling activeren.
• Om de handgreep (6) te centreren, trekt u deze 

iets naar buiten en zwenkt u de handgreep 
naar het midden van het handwiel (12) (afb. 4).

• Zodra u de handgreep loslaat vergrendelt deze.

9 1011

6

12 12

Afb. 4

Afb. 5

Afb. 6

Bij een nieuwe meshouder E moeten 
die beide klemhendels (10, 11) altijd in 
de getoonde positie staan. Klemhendel 
voor het lemmet (10) rechts, klemhendel 
voor de lateraalverschuiving (11) links.
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3.1 Totaaloverzicht - apparaatonderdelen

3.   Apparaatonderdelen en specificaties

Handwielgreep met 
centreerfunctie

Leica RM2255

Vingerbescherming 
op de meshouder

Lichtlopend
Handwiel

Hendel voor het 
activeren van de 

handwielrem

Handwiel 
vergrendeling

Apart bedieningspaneel

Afb. 7

Meshouderbasis

Meshouder NZ

Snij-afvalbak

Standaardklem

NOOD-UIT-schakelaar

Bedienings-
paneel op het 

apparaat

Klemhendel van 
de meshouderbasis

Bus voor onder-
grondverlichting
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3. Apparaatonderdelen en specificaties

Afb. 8

Motorbeveiligings-
zekeringKoellichaam

Spanningskeuzescha-
kelaar met zekeringen

Hoofdschakelaar

Netaansluiting

Aansluitkabel 
voor bedie-

ningspaneel

Aansluitbus voor 
voetschakelaar

3.2 Apparaatspecificaties

De Leica RM2255 is een gemotoriseerde rotatie-
microtoom. 
• Het aanvoermechanisme met speling- en 

onderhoudsvrije kruisrolgeleidingen en het 
via een stappenmotoren aangestuurde grofin-
stellingssysteem zijn stofvrij in een kunststof 
behuizing ondergebracht. 

• Het apparaat is uitgevoerd met een veilig-
heidshandwiel met centreerbare handgreep 
en met een mechanische handwielblokkering.

• Alle instellingen, LED-indicaties en bedie-
ningsfuncties zijn centraal in een separaat 
bedieningspaneel samengevat. 

 Toetsen en displays zijn overzichtelijk in func-
tiegroepen ingedeeld.

• De preparaatretractie kan worden uitge-
schakeld. De retractie kan de handmatige 
bediening worden ingesteld. Bij het motorisch 
snijden varieert de retractieweg afhankelijk 
van de snijsnelheid. De retractiefase wordt 
optisch weergegeven.

• De elektrische grofinstelring beschikt over 
twee snelheidsstanden. In de snijmodus 
hebben de grofinstellingstoetsen een STEP-
functie.

• Er zijn drie gemotoriseerde snijmodi beschik-
baar (CONT, SINGLE en STEP) en één hand-
matige, de schommelmodus ROCK. 

 In de schommelmodus is het voldoende het 
handwiel een klein stukje heen en weer te 
bewegen om een insnijding te maken.

Achterzijde apparaat

Magneet voor 
vasthouden van de 
stiftsleutel
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3.3 Technische specificaties

3.   Apparaatonderdelen en specificaties

Algemene informatie over het apparaat

Toelatingen: De voor het apparaat specifieke keurmerken bevinden zich 
naast het typeplaatje.

Nominale spanning: 100 / 120 / 230 / 240 V AC ±10 %

Nominale frequentie: 50/60 Hz

Maximaal opgenomen vermogen: 340 VA

Beschermklasse : I - volgens IEC-1010, UL 3101, EN 61010

Netzekeringen: 2 x T 3,15 A, UL-lijst

Verontreinigingsgraad: 2 - volgens IEC-1010, UL 3101, EN 61010

Overspanningscategorie: II - volgens IEC-1010, UL 3101, EN 61010

Afgegeven hoeveelheid warmte (max.): 340 J/s

Werktemperatuurbereik: +10 °C tot +35 °C

Temperatuurbereik bij opslag: +5 °C tot +50 °C

Relatieve luchtvochtigheid: max. 80 %, niet condenserend

Luchtvochtigheid bij opslag: min. 10 % RV, max. 85 % RV

Afmetingen en gewichten

Basisapparaat
Breedte (met handwiel): 413 mm

Breedte (zonder handwiel): 300 mm

Diepte (met afvalbak): 563 mm (klein) / 618 mm (groot)

Hoogte (totaal): 305 mm (met bak en kap)

Werkhoogte (mesrand): 100 mm (gemeten vanaf de basisplaat)

Werkhoogte (mesrand): 168 mm (gemeten vanaf de tafel)

Gewicht (zonder toebehoren): ca. 37 kg

Bedieningspaneel
Breedte: 121 mm

Diepte: 166 mm

Hoogte: 50 mm

Hoogte (in schuine stand): 81 mm

Gewicht (netto): ca. 0,660 kg



14 Gebruiksaanwijzing, V 2.3 RevJ – 06/2018

3. Apparaatonderdelen en specificaties

Microtoom
Snijdikte-instelling:

Instelbereik coupedikte:
Instelwaarden:

0,50 - 100 µm
van 0,50 - 5,0 µm
van 5,0 - 20,0 µm
van 20,0 - 60,0 µm
van 60,0 - 100,0 µm

in stappen van 0,5 µm
in stappen van 1,0 µm
in stappen van 5,0 µm
in stappen van 10,0 µm

Instelbereik trim-coupedikte:
Instelwaarden:

1 - 600 µm
van 1,0 - 10,0 µm
van 10,0 - 20,0 µm
van 20,0 - 50,0 µm
van 50,0 - 100,0 µm
van 100,0 - 600,0 µm

in stappen van 1,0 µm,
in stappen van 2,0 µm,
in stappen van 5,0 µm,
in stappen van 10,0 µm,
in stappen van 50,0 µm.

Preparatentoevoer: 24 mm ±1 mm, toevoer via stappenmotor

Verticale slag: 70 mm

max. snijbereik zonder retractie: 65 mm zonder preparaatoriëntatie

max. snijbereik met retractie: 60 mm

Preparaatretractie:

in de handmatig snijmodus: 5 - 100 µm in stappen van 5 µm; kan worden uitgeschakeld

in de gemotoriseerde snijmodus: afhankelijk van de snijsnelheid; kan worden uitgeschakeld

Elektrische grofinstelling: 300 µm/s en 800 µm/s

Snijsnelheid: 0 - 420 mm/s ± 10 %

Trektreksnelheid: ca. 120 - 420 mm/s ± 10 %

Verschuifbaarheid van de meshouderbasis
Noord-zuid-verschuiving: ± 24 mm
Laterale-verplaatsingsfunctie via meshouder 
CE-klemstuk: 
Oost-west-verschuiving: 3 posities of ± 23 mm
(B x D x H). 50 x 60 x 40 mm

Objectoriëntatie
Horizontaal:
Verticaal:

± 8°
± 8°
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4.   Ingebruikname

4.2 Levering

4.1 Voorwaarden waaraan de standplaats moet voldoen

Het gebruik van het apparaat in ruimten waarbij explosiegevaar bestaat, is niet toegestaan.

•  Stabiele, trillingvrije laboratoriumtafel met horizontaal, vlak tafelblad, alsmede een standop-
pervlak vrij van oneffenheden.

•  Geen andere apparaten die trillingen veroorzaken in de nabijheid.
•  Omgevingstemperatuur doorgaans tussen de +10 °C en +35 °C.
•  Handwiel vrij en gemakkelijk toegankelijk.

De basisuitrusting van de Leica RM2255 bevat de volgende onderdelen:

1 Leica RM2255 basisapparaat
1 handwiel, compleet ......................................................................................................... 14 0502 37734
1 extern bedieningspaneel ............................................................................................... 14 0502 37950
1 snij-afvalbak ..................................................................................................................... 14 0502 37931
1 voetschakelaar, Dummy ................................................................................................. 14 0443 30420
1 onderhoudskit bestaande uit: ........................................................................................ 14 0502 37965
 1 inbussleutel met handgreep SW 5 .......................................................................... 14 0194 04760
 1 inbussleutel met handgreep SW 4 .......................................................................... 14 0194 04782
 1 inbussleutel SW 3 ...................................................................................................... 14 0222 04138
 1 schroevendraaier 3 x 50, 186 lang ........................................................................... 14 0170 11568
 1 fles (50 ml) tandwielolie, type 405 ........................................................................... 14 0336 06086
 2 fijnzekeringen 3,15 AT ............................................................................................... 14 6000 04805
 1 penseel "Leica", met magneet ................................................................................. 14 0183 40426
 1 stofkap ......................................................................................................................... 14 0212 30350
1 gebruiksaanwijzing, gedrukt (Duits/Engels,  
 met talen-CD 14 0502 80200) ....................................................................................... 14 0502 80001

De accessoires bevinden zich separaat verpakt bovenin de doos (pos. 2, afb. 9).
Controleer de levering zorgvuldig aan de hand van de pakbon, leveringsbon en uw be-
stelling. 
Mocht u afwijkingen vaststellen, neem dan a.u.b. onmiddellijk contact op met uw be-
voegde Leica-dealer.

De landspecifieke voedingskabel moet afzonderlijk worden besteld. Ga voor een lijst met alle 
beschikbare voedingskabels voor uw apparaat naar de betreffende productafdeling op onze 
website www.LeicaBiosystems.com.
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4. Ingebruikname

4.3 Uitpakken en opstellen

Afb. 9

Afb. 10

Bij levering van het apparaat dient u de kantelindicatoren op de ver-
pakking te controleren.
Is de pijlpunt blauw, is de zending liggend vervoert, te sterk gekanteld 
of tijdens het transport omgevallen.
Op de documenten vermelden en de zending op eventuele beschadi-
gingen controleren.

• Verwijder het verpakkingsband en het 
plakband (1).

• Verwijder het kartonnen deksel (2).
• De doos met accessoires (optie. ac-

cessoires) (3) en de dozen (4) uit de 
standaardlevering halen.

De transportdoos en het 
aanwezige pakmateriaal 
moeten worden bewaard 
voor eventuele retourzen-
dingen.

1

1

3

4

4

4

4
5

2
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4.3 Uitpakken en opstellen (vervolg)

Afb. 10a

4.   Ingebruikname

Let op de plaatsingshoek ten op-
zichte van de tafel, om het be-
kneld raken van de vingers te 
voorkomen!

10

• Verwijder het kabelbandje (5). Hiervoor 
dient de bovenste rand van het kabelbandje 
vastgepakt te worden en de desbetreffende 
handgreep (6) te worden gebruikt en vervol-
gens het apparaat vanaf de bovenkant eruit 
te worden getrokken.

• Verwijder de buitenste kartonnen wand (7).
• Voor het heffen van het apparaat (8), ap-

paraat voor aan de basisplaat en onder aan 
de achterkant vastpakken en het apparaat 
uit de verpakking (9) heffen.

• Plaats het apparaat op een stabiele labora-
toriumtafel.

 Twee glij-elementen (10) aan de achterzijde 
van de basisplaat vergemakkelijken het 
verschuiven van het apparaat over de tafel.

• Pak het apparaat om dit te verschuiven aan 
de voorzijde van de basisplaat vast, til het 
iets op en verschuif het met behulp van de 
glijvlakken.

Als het apparaat getransporteerd 
moet worden, pak het apparaat 
dan niet vast aan het handwiel of 
de draaiknop voor de instelling 
van de coupedikte!

65

8

9

7

• (*= De afbeelding van het instrument dient 
slechts als voorbeeld.)
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4. Ingebruikname

De inlegspie (4) is los in de handwielas (1) gelegd 
en voor transport met een kabelbandje vastgezet.
• Verwijder het kabelbandje (3). Let op! 
 De inlegspie mag er niet uitvallen!
• Plaats het handwiel (2) zoals aangegeven op 

de handwielas (1).
• Draai de schroef (2a) in het centrale boorgat 

van het handwiel vast met een inbussleutel 
SW 4.

• Trek de beschermfolie van het zelfklevende 
afdekplaatje af en breng het afdekplaatje op 
het handwiel aan.

4.4 Montage van het handwiel

4.5 Elektrische aansluitingen

Ingestelde spanningswaarde controleren
De Leica RM2255 kan op verschillende elek-
trische energienetten aangesloten worden 
(spannings- en frequentie-afhankelijk) en wordt 
daarom altijd geleverd met een set verschillende 
voedingskabels.
Nieuwe apparaten zijn af fabriek ingesteld op 
een spanning van 230 V. 
Dit wordt aangegeven door een gele sticker 
(230 VOLT) aan de achterkant, die de hoofdscha-
kelaar en netbus afdekt.

2
2a

3

4

1

Het handwiel moet voor inbedrijfstelling van het apparaat gemonteerd worden. 
De daarvoor noodzakelijke delen en gereedschappen bevinden zich in de gereed-
schapsdoos.

Afb. 11

Het apparaat MOET worden aangesloten op een geaarde netaansluitdoos. U mag al-
leen een van de meegeleverde kabels gebruiken, die geschikt is voor de lokale voeding 
(wandcontactdoos). Gebruik geen verlengkabel zonder randaarde!

Vóór het aansluiten van het apparaat op 
de netspanning moet absoluut gecon-
troleerd worden, of de instelling van de 
spanningskiezer m.b.t. de plaatselijk ge-
bruikte spanning correct is!
Een verkeerde instelling van de span-
ningskiezer kan leiden tot ernstige be-
schadiging van het apparaat! 
Bij het omzetten van de spanningskiezer 
mag het apparaat niet op het net aange-
sloten zijn.
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4.   Ingebruikname

22

25
24 2123

De spanningskiezer bevindt zich boven de net-
schakelaar, links aan de achterkant van het ap-
paraat (afb. 12). De ingestelde spanningswaarde 
wordt aangegeven in het kijkvenster (22).
• Plaats een kleine schroevendraaier in de uit-

sparing (25) en haal het inzetstuk voorzichtig 
eruit.

• Neem de spanningskiezerbehuizing (21) samen 
met de zekeringen (23) weg. Trek het span-
ningskiezerblok (24) (wit) eruit en plaats dit 
weer zo terug dat de voor de lokale netspan-
ning correcte waarde in het kijkvenster (22) 
aangegeven wordt.

• Plaats de spanningskiezerbehuizing met blok 
en zekeringen weer terug en drukt deze naar 
binnen tot deze vastklikt (klikt hoorbaar).

21

26

Netaansluiting tot stand brengen

• Controleer vóór aansluiting van de voedingskabel of de netschakelaar 
(27) aan de achterkant van het apparaat op "O" = UIT staat.

•  Het apparaat wordt geleverd met diverse landspecifieke voedingskabels. 
Zorg ervoor dat de gebruikte voedingskabel de juiste stekker voor de 
wandcontactdoos heeft.

•  Steek de aansluiting van de voedingskabel in de aansluitbus (26) en de 
netstekker in de wandcontactdoos.

27

Ingestelde spanningswaarde controleren (vervolg)

Bij extreme temperatuurverschillen en een hoge luchtvochtigheid kan er condensvor-
ming optreden.
In dit geval moet vóór inschakelen van het apparaat een wachttijd van minimaal 2 uur 
aangehouden worden, zodat het apparaat kan acclimatiseren!
Het negeren van deze wachttijd kan schade aan het apparaat veroorzaken.

Afb. 12
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Afb. 13

4. Ingebruikname

Bedieningspaneel aansluiten

De aansluitkabel (15) van het bedieningspaneel is 
vast met de microtoom verbonden. Deze verbin-
ding mag niet losgemaakt worden.

• Steek de stekker (14) van de aansluitkabel (15) 
in de aansluitbus (16) op de achterkant van het 
bedieningspaneel.

• Draai voor het bevestigen van de stekker de 
beide schroeven (17) vast.

Aansluiten van de aansluitstekker
• Steek de meegeleverde aansluitstekker (18) 

in de aansluitbus voor de voetschakelaar (19) 
aan de achterzijde van het apparaat en zet 
de stekker vast door de schroeven (20) vast 
te draaien.

Sluit de voetschakelaar (optionele accessoire) aan
• Indien bij het apparaat een voetschakelaar 

wordt gebruikt, dan wordt deze op dezelfde 
wijze aangesloten als de aansluitstekker.

18

15

19

20

16

15

14 17

Let op!
Zonder aangesloten aansluitstekker 
resp. voetschakelaar is het apparaat 
niet bedrijfsgereed.
In dit geval brandt de LED E-STOP op 
het apparaat.
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5.   Bediening

5.1 Bedieningselementen en hun functie

Driecijferig display 
voor aanduiding van 
snijdikte/trimsnijdikte.

Viercijferig display 
van de insnijdingsteller.

MENU MODE + CLEAR
gelijktijdig indrukken
wisselt naar de instelling 
van de retractiewaarde.

LED groen
Snijdiktetotaal, 
toont totaal 
van alle insnijdingen.

LED groen
Insnijdingsteller toont 
aantal van alle insnij-
dingen.

Toets CLEAR
reset de displayweer-
gave (insnijdingsteller 
of snijdiktetotaal) 
naar 0.

Toets MENU MODE
Wisselt tussen 
snijdiktetotaal en in-
snijdingsteller.

LED - E-STOP 
Brandt bij geactiveerde 
NOOD-UIT-functie.

LED - M-STOP
Brandt bij
geactiveerde 
handwielblokkering

LED - RETRACT
Brandt tijdens de 
preparaatretractie.

LED groen
Brandt, indien 
trimmodus actief.

LED groen
Brandt, indien 
snijmodus actief.

Afb. 14 

De bedieningsfuncties van de microtoom zijn verdeeld over een bedieningspaneel en 
een indicatie-eenheid op de microtoom.
Op het apparaat bevindt zich een bedieningspaneel, waar de actuele operationele toe-
stand en verschillende instellingen aangegeven worden.
Alle bedieningsfuncties zijn centraal in het aparte bedieningspaneel bij elkaar gezet. 
Toetsen en indicaties zijn overzichtelijk in functiegroepen gerangschikt. 

5.1.1 Bedieningspaneel op het apparaat
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5. Bediening

Driecijferig display 
voor aanduiding van 
coupedikte/trimcou-
pedikte.

LED groen
Brandt, indien 
trimmodus actief.

LED groen
Brandt, indien 
snijmodus actief.

5.1.2 Bedieningspaneel

LED's groen
Voor weergave van de 
actieve bedrijfsmodus.

Draaiknop 
Voor het instellen van 
de snij-
snelheid.

Toetsen
Gemotoriseerd snijden 
Starten/Stoppen.

Toetsen 
Voor het instellen 
van de coupedikte/
trimcoupedikte.

Toets TRIM/SECT
Omschakelen tussen 
snij- en trim-modus.

Toets CUT MODE -
Selectie van de bedrijfs-
modus

Toets
Snijvenster instellenLED geel

knippert bij grofinstel-
ling achteruit; brandt 
indien achterste eind-
positie bereikt.

LED geel
knippert bij grofinstel-
ling vooruit; brandt 
indien voorste eindpo-
sitie bereikt.

Grofinstelling 
vooruit 
snel

Grofinstelling 
achteruit 
langzaam

Grofinstelling 
achteruit 
snel

Meervoudige
stap
achteruit

Meervoudige
stap
vooruit

Enkele
stap
achteruit

Grofinstelling 
vooruit 
langzaam

Enkele  
stap
vooruit

In trimmodus:

In snijmodus:

LED geel
Brandt, indien 
motor ingeschakeld is.

LED groen
Brandt, indien 
motor uitgeschakeld resp. 
op het eerstvolgende 
stoppositie gestopt.

Afb. 15 

Grofinstelling-toetsen

LED groen
Knippert tot de 2e 
snijvensterzijde is in-
gesteld
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Schakel het apparaat met de netschakelaar rechts achter in.
Het inschakelen wordt door een akoestisch signaal bevestigd. 
Het apparaat wordt even geïnitialiseerd.

Er volgt een weergave (hier slechts als voorbeeld) van de softwareversie op 
het viercijferige LED-display. Deze aanduiding verdwijnt na ca. 2 seconden, 
en er verschijnt "0000".
Na het inschakelen zijn op het bedieningspaneel en indicatieveld van de mi-
crotoom de indicatievelden en LED's van alle geactiveerde functies verlicht.

In het driecijferige LED-scherm wordt de telkens laatst ingestelde waarde 
voor de snijdikte (of trimsnijdikte) aangegeven, naargelang welke instelling 
het laatst geactiveerd was. Dit geschiedt tegelijkertijd op bedieningspaneel 
en microtoom. 
De LED van de actieve modus (hier de coupedikte) brandt groen.

Wanneer de rode LED in het veld E-STOP (2) op het bedieningspaneel van 
het apparaat oplicht, kan het de volgende aan de hand zijn
• de nood-uit-functie is geactiveerd 
 (NOOD-UIT-schakelaar is ingedrukt of de voetschakelaar is bediend.)
• de aansluitstekker (optioneel voor de voetschakelaar) is niet of niet cor-

rect op de bus aangesloten.

Wanneer de gele LED in het veld M-STOP (4) op het bedieningspaneel op-
licht, is de mechanische handwielblokkering of de handwielrem (pos. 3 in 
afb. 3) geactiveerd.
Het apparaat kan niet gestart werden, zolang de LED aan is.



5.   Bediening

4

2

Bij inschakeling van het apparaat via de netschakelaar mag niet tegelijkertijd een 
toets op het bedieningspaneel of de voetschakelaar (optionele accessoire) worden ge-
activeerd!

5.2 Inschakelen van het apparaat
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Grofinstellingsfuncties

De elektrische grofinstelling met twee snelheden dient voor snel verplaatsen 
van het preparaat naar het mes toe en van het mes weg. 
Bij de toetsen met dubbele pijl bedraagt de snelheid 800 µm/s; bij de toetsen 
met één pijl bedraagt de snelheid 300 µm/s. In de snijmodus kan bij de functie 
van de grofinstelling gekozen worden tussen gedefinieerde nadering (STEP-
functie) en continue beweging van het preparaat. Standaard wordt het appa-
raat met gedeactiveerde STEP-functie geleverd.

Kiezen van snij- en trimmodus

Druk voor het wisselen tussen snijmodus en trimmodus op de toets TRIM 
SECT. Het scherm wisselt telkens als op de toets wordt gedrukt tussen SECT 
en TRIM heen en weer.
In de aanduiding SECT wordt altijd de coupedikte in het bereik van 0,50 tot 
100,0 µm en in de aanduiding TRIM de trimcoupedikte tussen 1,0 en 600 µm 
aangegeven.

5. Bediening

5.3 Indicatie- en schakelelementen Driecijferig display

Dit display bevindt zich op het apparaat en op het 
bedieningspaneel.
Wanneer de LED SECT brandt, geeft het display 
de telkens ingestelde coupedikte in µm aan. 
Brandt de LED TRIM, dan geeft het display de 
gekozen trimsnijdikte in µm aan.

Afb. 16

Instellen van de coupedikte/trimcoupedikte
De instelling geschiedt met de  -  toetsen op het bedieningspaneel.

Instelbereik coupedikte: 0,50 - 100 µm
Instelwaarden:  van 0,5 - 5,0 µm in stappen van 0,5 µm
 van 5,0 - 20,0 µm  in stappen van 1,0 µm
 van 20,0 - 60,0 µm  in stappen van 5,0 µm
 van  60,0 - 100,0 µm  in stappen van 10,0 µm

Instelbereik trimdikte: 1 - 600 µm
Instelwaarden:  van 1,0 - 10,0 µm in stappen van 1,0 µm
 van 10,0 - 20,0 µm in stappen van 2,0 µm
 van 20,0 - 50,0 µm in stappen van 5,0 µm
 van 50,0 - 100,0 µm in stappen van 10,0 µm
 van 100,0 - 600,0 µm in stappen van 50,0 µm
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Bij continue toevoer is de functie van de grofinstellingstoetsen dezelfde als in de 
trimmodus. De STEP-functie dient voor een gedefinieerd naderen van het lemmet 
door het preparaat. 
De STEP-functie activeren:
• Schakel het apparaat in en houd tegelijkertijd de  -toets op het bedienings-

paneel ingedrukt. (Ga voor het deactiveren van de functie op dezelfde manier te 
werk, maar houd dan de  -toets ingedrukt.) Terwijl het apparaat wordt geïni-
tialiseerd,  -toets ingedrukt houden, tot het softwareversienummer van het 
display verdwijnt (verzeker u ervan dat versienummer 2.1 wordt weergegeven). 

• Druk op de TRIM/SECT -toets en kies de snijmodus (LED SECT brandt).
• Bij bediening van de toetsen (met een pijl) voor de langzame grofinstelling 

vindt altijd een gedefinieerde, stapsgewijze toevoer (STEP) plaats met de in 
het display aangegeven waarde in de betreffende richting (enkele stap). 

• Bij korte activering van de toetsen voor de snelle grofinstelling (met twee 
pijlen), vindt eveneens een enkele stap in de betreffende richting plaats.

• Bij langere activering van de toetsen voor de snelle grofinstelling vindt een 
meervoudige toevoer plaats, zolang de toets ingedrukt wordt.

5.   Bediening

• Druk voor het starten van de snelle achterwaartse beweging (van het mes 
weg) op de toets  . 

 Na activeren van de toets  wordt de beweging van de objectkop tot de 
achterste eindpositie uitgevoerd.

• Druk voor het stoppen van de beweging op een van de vier grofinstellings-
toetsen.

• De gele LED (40) in de toets knippert zolang de objectkop in beweging is, en 
brandt bij bereiken van de achterste eindpositie.

40

Grofinstelling achteruit

Meervoudige
stap
achteruit

Meervoudige
stap
vooruit

Enkele
stap
achteruit

Enkele 
stap
vooruit

Snijmodus

Trimmodus

Functie van de toetsen in de 
STEP-modus

Plaats de vinger niet tussen de objectklemmende microtoom, om 
bekneld raken te voorkomen!

In de trimmodus wordt met de grofinstellingstoetsen een continue 
beweging geactiveerd, zolang de toets bediend wordt. De toets voor 
de snelle achterwaartse beweging heeft een vergrendelingsfunctie.

Deze eigenschap is alleen beschikbaar in de snijmodus en vanaf 
versie 2.1. Bij software-versienummers lager dan 2.1 moet u contact 
opnemen met de Technische Servicedienst van Leica.

In de snijmodus kan gekozen worden tussen continue en stapsge-
wijze toevoer (STEP-functie). 
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5. Bediening

• Druk voor het omschakelen van de aanduiding op MENU MODE tot de 
LED van de gewenste indicatiemodus brandt. 

• Druk voor het op nul zetten van coupediktetotaal of aantal insnijdingen 
op CLEAR.

• Alleen de telkens aangegeven waarde wordt teruggezet.

Viercijferig display op het apparaat
Het viercijferig display kan omgeschakeld worden.
Als de LED Σ µm brandt, geeft het display het 
totaal van de coupedikte van alle sinds het in-
schakelen uitgevoerde insnijdingen in µm aan.
(coupediktetotaal)
Als de LED Σ n brandt, geeft het display het aantal 
van alle tot nu toe uitgevoerde insnijdingen aan.

Afb. 17 

• Druk voor het starten van de langzame achterwaartse beweging op de toets . 
De beweging vindt alleen plaats zolang de toets wordt ingedrukt.

• Druk voor het starten van de snelle resp. langzame voorwaartse beweging op 
de betreffende toets. De beweging vindt plaats zolang de toets wordt ingedrukt.

• Tijdens de voorwaartse beweging knippert de gele LED (41) in de toets. Bij berei-
ken van de voorste eindpositie is een geluidssignaal te horen en de LED brandt.

41

Grofinstelling vooruit

Preparaatretractie
  Om mes en preparaat te ontzien, wordt het preparaat tijdens de terugkeerbeweging in de bo-

venste uitgangspositie van het mes weg bewogen. 

Let op! Bij het uitschakelen van het apparaat met de netschakelaar 
worden de beide waarden (coupediktetotaal en aantal insnijdin-
gen) gewist.

In de gemotoriseerde snijmodus hangt de retractie af van de ingestelde snijsnelheid. 

Voor de handmatige modus kan de retractiewaarde tussen 5 en 100 µm in stappen van 5 µm 
worden ingesteld. De preparaatretractie is af fabriek op 10 µm ingesteld.
Indien nodig kan de preparaatretractie voor het handmatig en gemotoriseerd snijden worden 
uitgeschakeld.
De betreffende instelling blijft ook na het uitschakelen van het apparaat behouden.
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5.   Bediening

Instellen van de retractiewaarde

• Druk voor het opvragen van de retractie-instelling de toetsen MENU 
MODE en CLEAR tegelijkertijd in.

• Op het viercijferige display wordt de actueel ingestelde waarde (bv. "025" 
= 25 µm) in drie cijfers weergegeven.

• Kies de gewenste retractiewaarde. 
 De retractiewaarde kan met de  -  toetsen op het bedieningspa-

neel in stappen van 5 µm tot een maximumwaarde van 100 µm gewijzigd 
worden.

• Druk voor het verlaten van de retractie-instelling op MENU MODE. 
 Nu vindt na iedere insnijding een retractiebeweging met de nieuw inge-

stelde waarde plaats.

• Terwijl het preparaat zich in de retractie bevindt, brandt de gele LED (4) 
van de RETRACT-indicatie op het apparaat.

Preparaatretractie uitschakelen

• Roep de retractie-instelling op door gelijktijdig indrukken van MENU 
MODE en CLEAR.

• Druk voor het uitschakelen herhaald op de -toets op het bedienings-
paneel totdat in het display de aanduiding "OFF" verschijnt. 

• Druk voor het verlaten van de retractie-instelling op MENU MODE. 
 Bij uitgeschakelde retractie vindt geen terugtrekken van het preparaat 

meer plaats.

 De gele LED (4) van de RETRACT-indicatie brandt niet.

+

of

4

4

+
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Instellen van een snijvenster
Met het snijvenster kan het snijbereik optimaal op de effectieve afmetingen 
van het preparaat worden afgestemd. 
De snijvensterinstelling blijft na uitschakeling van het apparaat behouden.
• Positioneer de bovenzijde van het preparaat ca. 3 mm onder de lemme-

trand door het handwiel te draaien. 
• Druk op de toets "SNIJVENSTER INSTELLEN". De eerste vensterrand is 

daarmee ingesteld.
• Zodra de eerste vensterrand is gedefinieerd, knippert de groene LED (43) 

in de toets. 
• Verplaats het preparaat tot voorbij de bovenzijde van het snijvlak en druk 

opnieuw op de toets "SNIJVENSTER INSTELLEN". 
• Na het definiëren van de tweede vensterrand licht de groene LED in de 

toets weer op. Dit geeft aan, dat beide waarden zijn overgenomen.

5. Bediening

43

Om een snijvenster in te stellen, moet telkens één waardenpaar 
worden ingevoerd. De volgorde van de invoer (boven of onder) is 
daarbij niet van belang.

Snijvenster omhoog brengen
• Om het snijvenster omhoog te brengen, drukt u voor het starten eenmaal 

op de toets "SNIJVENSTER INSTELLEN". Hierdoor wordt het snijbereik 
op maximale grootte (dit komt overeen met het complete snijbereik) 
ingesteld.

De ingestelde snijsnelheid is alleen binnen de grenzen van het snij-
bereik actief. Buiten het snijgebied is een hogere snelheid van toe-
passing.

Instellen van de snijsnelheid
• De snijsnelheid kan met behulp van de draaiknop op het bedieningspa-

neel traploos (binnen het bereik van 0 - 420 mm/s) worden ingesteld. 
 De schaalverdeling van 1 t/m 10 is niet aan een bepaalde snelheid ge-

koppeld. De schaalverdeling dient alleen ter oriëntatie.
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5.   Bediening

Selectie van de bedrijfsmodus
• Om de bedrijfsmodus te selecteren, drukt u op de toets CUT MODE op het 

bedieningspaneel tot de groene LED van de gewenste bedrijfsmodus oplicht.
Handmatige snijmodus

• Selecteer de bedrijfsmodus ROCK.
• Draai het handwiel om te snijden een stukje voor- en achterwaarts (Roc-

king Mode).
Elke draairichtingsverandering van het handwiel wordt elektronisch ge-
registreerd en afwisselend omgezet in het voorwaarts en achterwaarts 
verschuiven van het preparaat.

Snijmodi
Het apparaat kan in de handmatige en gemotori-
seerde modus worden gebruikt. 
U heeft de keuze uit vier instellingen: 
ROCK in de handmatige modus en 
CONT, SINGLE en STEP in de gemotoriseerde 
stand.

en

of

44

45

Om veiligheidsredenen is na de eerste 
inschakeling van het apparaat geen van 
de bedrijfsmodi actief.

Afb. 18

In de handmatige modus kan zowel volgens de conventionele methode worden gesneden, 
door het handwiel helemaal rond te draaien, als in de schommelmodus (Rocking Mode).

Gemotoriseerd snijden starten en stoppen
• Om het gemotoriseerde snijden na het selecteren van de gewenste 

bedrijfsmodus te starten, drukt u tegelijk op RUN/STOP en ENABLE. 
• Terwijl de snijmotor draait, licht de gele LED in de toets RUN/STOP op. 
• Om het gemotoriseerde snijden te stoppen, drukt u op RUN/STOP of 

ENABLE.
Lichten zowel de groene als de gele LED op in de toets RUN/STOP, dan 
draait de snijmotor nog en stopt deze in de eerstvolgend bovenste eindpo-
sitie van de verticale beweging.



30 Gebruiksaanwijzing, V 2.3 RevJ – 06/2018

Gemotoriseerde snijmodus
In de gemotoriseerde modus heeft u de keuze uit drie bedrijfsmodi:
CONT  = continue beweging 
SINGLE = afzonderlijke beweging 
STEP = toetsbeweging

Bedrijfsmodus CONT (continue beweging)
• Selecteer de bedrijfsmodus CONT.
Na het starten van de snijbeweging worden er insnijdingen gemaakt tot de 
snijbeweging met RUN/STOP of ENABLE wordt gestopt. 
Het preparaat stopt daarna in de eerstvolgend bovenste eindpositie van de 
verticale beweging.

Bedrijfsmodus SINGLE (afzonderlijke beweging)
• Selecteer de bedrijfsmodus SINGLE.
Na het starten van het snijden wordt er één insnijding gemaakt. 
Daarna stopt het preparaat automatisch in de bovenste eindpositie van de 
verticale beweging.

5. Bediening

en

Bedrijfsmodus STEP (toetsbeweging)
• Selecteer de bedrijfsmodus STEP.
Na het starten van de snijbeweging wordt het preparaat verplaatst, zo lang 
de toets resp. de voetschakelaar wordt ingedrukt.

Zodra de toets of de voetschakelaar wordt losgelaten, stopt het preparaat 
direct.

In de gemotoriseerde snijmodus kan de snijbeweging in plaats van met RUN/STOP en 
ENABLE ook met behulp van de voetschakelaar (optionele accessoire) worden gestart 
en gestopt.
Zie hiervoor het hoofdstuk "Voetschakelaar".



31Leica RM2255

5.   Bediening

Restwegindicatie

De optische en akoestische restwegindicatie in-
formeert de gebruiker bij het trimmen en snijden 
dat tot de voorste eindpositie nog een toevoer-
weg van 1 mm ter beschikking staat.
De gele LED (41) in de GROFINSTELLING-toets 
brandt vanaf het begin van de restweg. Boven-
dien is ca. 2 seconden lang een geluidssignaal 
te horen.
De snijbeweging wordt onderbroken en de ob-
jectkop stopt in de bovenste eindpositie.
Vanaf dit punt staat nog een restweg van ca. 
1 mm ter beschikking. 
In het restwegbereik is via de grofinstellingstoet-
sen geen objectvoeding naar het mes toe meer 
mogelijk.

• Start het gemotoriseerd snijden opnieuw. 
 De gele LED (41) in de GROFINSTELRING-toets licht op.
• Bij het bereiken van de voorste eindpositie wordt de snijbeweging auto-

matisch gestopt.
• Bij het opnieuw starten vindt er geen toevoer meer plaats. 
• Plaats om verder te werken het preparaat door bediening van de betref-

fende grofinstellingstoets in de achterste eindpositie (HOME) en ga door 
met snijden.

Objectkop

en

HOME

41

of

Restwegindicatie

Totale transport

Hiervoor MOET met TRIM/SECT naar de trim-modus gewisseld wor-
den, anders is een gebruik van de grofinstelling niet mogelijk.
Bevindt de objectkop zich bij het inschakelen van het apparaat 
reeds in het restwegbereik, dan is na de aanduiding van de soft-
wareversie een extra geluidssignaal te horen.

• Om verder te werken moet het preparaat via de grofinstellingstoetsen 
een stukje teruggeplaatst worden (trim-modus instellen!). 

• In het restwegbereik is de STEP-functie niet actief.

Afb. 19
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• Selecteer met behulp van de toets CUT MODE de gewenste bedrijfsmo-
dus CONT, SINGLE of STEP op het bedieningspaneel (afb. 18).

Bedrijfsmodus CONT (continue beweging)
• Om de snijbeweging te starten, drukt u de voetschakelaar eenmaal kort in.

5. Bediening

• Om te stoppen, drukt u de voetschakelaar opnieuw in. 
 Het preparaat stopt in de eerstvolgend bovenste eindpositie.

Bedrijfsmodus SINGLE (afzonderlijke beweging)
• Om de snijbeweging te starten, drukt u de voetschakelaar eenmaal kort 

in. Na elke stap stopt het preparaat automatisch in de bovenste eindpo-
sitie.

Bedrijfsmodus STEP (toetsbeweging)
• Om de snijbeweging te starten, drukt u de voetschakelaar omlaag. De 

beweging van het preparaat vindt plaats zo lang de voetschakelaar in-
gedrukt blijft.

• Zodra de voetschakelaar wordt losgelaten, blijft het preparaat in de 
bereikt positie staan.

Activeren van de nood-uit-functie
• Om de nood-uit-functie te activeren, drukt u de voetschakelaar stevig in. 

De snijbeweging wordt hierdoor onmiddellijk gestopt.
 De rode LED in het veld E-STOP op het apparaat (afb. 14) licht op zo lang 

de voetschakelaar ingedrukt blijft.
• Om de snijbeweging te hervatten, start u deze opnieuw met de voetscha-

kelaar. De bedrijfsmodus, waarin eerder werd gewerkt, blijft ingesteld.

Wanneer de voetschakelaar daarbij langer dan een halve seconde 
ingedrukt blijft, dan stopt het preparaat in de eerstvolgende boven-
ste eindpositie.

Let op!
Alle functies van het bedieningspaneel en alle toetsen van het ap-
paraat zijn parallel aan de voetschakelaar actief.

Voetschakelaar (optionele accessoire)
Met behulp van de voetschakelaar kan de gemotoriseerde snijbeweging 
worden aangestuurd. Bovendien beschikt de voetschakelaar over een 
functie die overeenkomt met de nood-uit-functie.
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Oriënteerbare preparaathouderopname

Oriëntatie van het preparaat

Aanduiding van de nulstand
Voor een betere aanduiding van de nulstand 
heeft de oriëntatie twee rode indicators (32).
Wanneer beide indicators zichtbaar zijn en 
tevens beide stelschroeven (30,  31) in nulstand 
(vergrendelingspunt, witte markering op " ") 
staan, bevindt het preparaat zich in nulstand.

5.   Bediening

De oriënteerbare preparaathouderopname kan 
omgeruild worden voor een niet oriënteerbare 
opname (optionele accessoire).

De objectoriëntatie maakt bij een vastgeklemd 
preparaat een eenvoudige positiecorrectie mo-
gelijk van het preparaatoppervlak.

32

30 32

31

29

Afb. 20

Bij gebruik van de grote standaard-ob-
jectklem (50x55 mm) kan de preparaato-
riëntatie van ± 8° in de richting noord-
zuid niet volledig worden benut.
De bruikbare hoek bedraagt hier slechts 
ca. ± 4°

In de snelspaninrichting van de oriënteerbare preparaathouderopname kunnen alle als 
toebehoren verkrijgbare objectklemmen gebruikt (geplaatst) worden.

• Beweeg de objectkop naar de bovenste eind-
positie en activeer de handwielblokkering.

• Draai voor het losmaken van de klemming de 
excenterhendel (29) naar voren.

• Verplaats het preparaat met behulp van 
stelschroef (30) in de richting noord-zuid en 
met behulp van stelschroef (31) in de richting 
oost-west.

 Iedere slag van de schroef zet het preparaat 
met 2° schuiner. In totaal zijn in elke richting 
4 slagen = ± 8° mogelijk. De nauwkeurigheid 
ligt bij ca. ± 0,5°.

 Voor een betere inschatting staat er op de 
handgreep een witte markering en is er bij 
het draaien een voelbaar vergrendelingspunt 
aanwezig. 

• Draai de excenterhendel (29) terug om de 
oriëntatie vast te zetten.

Het oriënteren van een preparaat mag 
niet tijdens de retractiefase plaatsvin-
den! 
Voor de volgende insnijding wordt een 
transportwaarde ingesteld over de af-
stand van de retractiewaarde PLUS de 
ingestelde coupedikte. 
Hierbij bestaat het gevaar dat het prepa-
raat en het mes beschadigd raken!
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5. Bediening

Fijnafstelling van de krachtencompensatie
Voor het geval dat op de objectkop (33) een an-
dere accessoire met afwijkend gewicht gemon-
teerd wordt, is het noodzakelijk om te controleren 
of de krachtencompensatie opnieuw afgesteld 
moet worden.
Controle van de correcte instelling:
• Monteer nieuwe accessoire en span het pre-

paraat in
• Plaats de objectkop door draaien van het 

handwiel op halve hoogte van de verticale 
hefhoogte (afb. 21).

Blijft de objectkop exact in deze positie staan, dan 
is de instelling correct.
Als de objectkop beweegt (stijgt of daalt) dan is 
een fijnafstelling noodzakelijk.

33

34

Belangrijk!
Verstel de 
schroef nooit 
meer dan een 
1/2 slag per 
keer.

Afb. 21

Afb. 22

Wordt de krachtencompensatie niet af-
gesteld, dan kan dit bij het werken lei-
den tot verwondingen.

Het afstellen geschiedt met de schroef (34) die 
na het wegnemen van de snij-afvalbak aan de 
onderkant van de basisplaat van de microtoom 
toegankelijk is. Gebruik voor het afstellen de 
meegeleverde inbussleutel SW 5 (met hand-
greep!).

• Beweegt de objectkop omlaag, draai dan de 
schroef ca. 1/2 slag rechtsom.

• Beweegt de objectkop omhoog, draai dan de 
schroef (34) ca. 1/2 slag linksom.

• Deze procedure zolang herhalen tot de object-
kop na het loslaten niet meer beweegt.
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Plaatsen van de meshouderbasis

• Draai de klemhendel (50) linksom om deze los 
te zetten.

• Meshouderbasis (51) met de groef (52) aan de 
onderzijde in het T-stuk (55) van de basisplaat 
van de microtoom (53) schuiven.

• Draai de klemhendel (50) rechtsom om de 
meshouderbasis vast te klemmen.

De meshouderbasis (51) kan naar voren en 
achter op de microtoombasisplaat verschoven 
worden. Dat maakt het mogelijk om de meshou-
der optimaal in snijpositie t.o.v. het preparaat te 
zetten.
Aan de rechterkant van de microtoombasisplaat 
bevindt zich een schaal (54). Daarmee is het 
mogelijk om de meshouder sneller en beter in 
de juiste positie t.o.v. het preparaat te zetten, 
wanneer verschillende combinaties van stan-
daard preparaten en preparaathouders gebruikt 
worden. Als referentie t.o.v. de schaal dient de 
achterste rand van de meshouderbasis (51).

55

50

51

52

53

5.   Bediening

5.4 Aanbrengen van de meshouder

Plaatsen van de meshouder
• Draai de schroef (58) met inbussleutel SW 4 

(71) zo ver los dat de meshouder (57) bewogen 
kan worden.

• Plaats de meshouder (57) met de groef aan de 
onderzijde op het T-stuk (56) van de meshou-
derbasis (51).

• Draai voor het vastklemmen de schroef (58) 
weer vast.

56

57

58

Detail:
Schaal voor een 
beter herplaatsen 
van de meshouder 
bij verschillende 
preparaathoogten. 54

Afb. 23

Afb. 24
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5. Bediening

De preparaathouderopname is in twee uitvoerin-
gen leverbaar – met en zonder objectoriëntatie 
– die onderling kunnen worden verwisseld.
De objectoriëntatie maakt bij een vastgeklemd 
preparaat een eenvoudige positiecorrectie mo-
gelijk van het preparaatoppervlak.

In het preparaathouderopname (60) kunnen alle 
als accessoires leverbare objectklemmen wor-
den geplaatst (zie hiervoor hoofdstuk 6 "Optioneel 
toebehoren").

Ga hiervoor als volgt te werk:

• Verplaats de preparaathouderopname (60) 
naar de bovenste eindpositie door het hand-
wiel (12) te draaien en activeer de handwiel-
blokkering.

• Om de klem los te zetten, draait u de schroef 
(61) met behulp van een inbussleutel met 
sleutelmaat 4 (71) linksom.

• Schuif de geleiding (63) van de objectklem (62) 
vanaf de linkerzijde tot aan de aanslag in de 
preparaathouderopname (60).

• Draai de schroef (61) tot aan de aanslag 
rechtsom om de objectklem vast te klemmen.

5.5 Aanbrengen van de universele cassetteklem

71
63

62

60

12

61

60

Afb. 25
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5.   Bediening

• De Indexstrepen (0°, 5° en 10°) voor de instel-
ling van de vrije hoek (59.1) bevinden zich aan 
de rechterzijde van de meshouder (57).

• Aan de rechterzijde van de meshouderbasis 
(51) bevindt zich eveneens een indexstreep 
(59.2). Deze dient als referentiepunt voor de 
instelling van de vrije hoek.

• Draai de schroef (58) met inbussleutel SW 4 
(71) zo ver los dat de meshouder (57) bewogen 
kan worden.

• Verschuif de meshouder aan de hand van de 
indexstrepen, tot de indexstreep van de ge-
wenste instelling gelijk valt met de indexstreep 
van de meshouderbasis.

 Bijvoorbeeld: 
 De detailtekening van toont een vrije hoek 

van 5°.

5.6 Instellen van de vrije hoek

51

58

57

59.1

59.2

Detail:
Schaalindeling 
voor de instelling 
van de vrije hoek

71

De aanbevolen instelling van de vrije 
hoek voor de meshouder E ligt in het be-
reik tussen ten minste 2,5° tot 5°. 

• Houd de meshouder in deze positie vast en 
draai de schroef (58) weer vast om alles vast 
te klemmen.Afb. 26
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5. Bediening

5.7 Vastklemmen van het preparaat

• Breng de objectklem door het draaien van het handwiel in hoogste po-
sitie.

• Laat voor het activeren van de handwielblokkering de handwielgreep 
vastklikken en activeer de rem.

• Plaats een preparaat in de objectklem.

5.8 Vastklemmen van het mes/wegwerplemmet

10

9
9a

• Klap de vingerbeschermerbeugel (9) omlaag.

• Klap de rechter klemhendel (10) naar voren 
omlaag om het lemmet te plaatsen.

Afb. 27 

Altijd eerst het preparaat en DAARNA het mes of de lemmet vast-
klemmen.
Voor elke manipulatie van het mes/lemmet en het preparaat als-
mede voor elke preparaatwissel en tijdens werkpauzes dient het 
handwiel te worden vastgezet en dient de lemmetrand met de 
vingerbeschermer te worden afgedekt!

Het aanbrengen van het preparaat in de verschillende objectklem-
men en preparaathouders staat uitgebreid beschreven in hoofd-
stuk 6 "Optioneel toebehoren".

Pas op bij het gebruik van microtoommessen en wegwerpmesjes. 
De snijkant is zeer scherp en kan ernstig letsel veroorzaken!
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5.   Bediening

• Lemmet voorzichtig vanaf de bovenkant of zij-
kant erin schuiven. Let erbij op dat het lemmet 
in het midden en absoluut parallel ten opzichte 
van de bovenste rand van de aandrukplaat 
wordt ingespannen. 

• Klap de klemhendel rechtsom omhoog (10) om 
het lemmet vast te klemmen.

Afb. 28 

10

10

9a

9
• Klap de klemhendel linksom omlaag (10) om 

het lemmet eruit te kunnen halen.
De uitwerphulp (9a) maakt een veilige lemmet-
wissel mogelijk.

Nadat het lemmet uit het lemmethouder is ge-
haald, wordt het lemmet in de dispenserbak 
(onderkant, zie afbeelding) afgedankt. 

• Een andere mogelijkheid om het lemmet eruit 
te halen is het gebruik van de penseel met 
magneet.

 Klap hiervoor de klemhendel (10) linksom naar 
onder. De vingerbeschermer (9) dient even-
eens naar onder te worden geklapt. Penseel 
met magneet op het lemmet brengen, en vanaf 
de bovenkant eruit halen.

9

Voor het uitwerpen van het lemmet 
dient het lemmetuitwerphulp te worden 
gebruiken!
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• Stel de gewenste snelheid in met behulp van de draaiknop.
• Selecteer met de toets CUT MODE de bedrijfsmodus CONT (continue 

beweging).
• Maak de handwielblokkering en rem los.
• Start het gemotoriseerd snijden en snij het preparaat aan.
• Beëindig het trimmen bij bereiken van het gewenste preparaatniveau.

5. Bediening

5.9 Aansnijden van het preparaat
5.9.1 Aansnijden in de handmatige snijmodus

• Kies met toets TRIM/SECT de trimmodus.
• Stel de gewenste trim-coupedikte in.
• Maak de handwielblokkering en rem los.
• Plaats het preparaat met de grofinstellingstoetsen in de TRIM-modus 

naar het mes/lemmet toe.
• Trim het preparaat door draaien van het handwiel. 
 of
• Selecteer met behulp van de toets CUT MODE de bedrijfsmodus ROCK en 

snij het preparaat aan door het handwiel voor- en achterwaarts te draaien.
• Beëindig het trimmen bij bereiken van het gewenste preparaatniveau.

+

Bij snel handmatig aansnijden dient de vinger niest tussen het pre-
paraat en het mes te komen. Het handwiel draait nog na, als het 
wordt losgelaten en kan verwondingen veroorzaken!

5.9.2 Aansnijden in de gemotoriseerde snijmodus

In de gemotoriseerde snijmodus moet de handwielgreep altijd zijn 
gecentreerd. Draai het handwiel altijd gelijkmatig rechtsom, aan-
gezien anders de rem niet correct functioneert.

Stel de snijsnelheid steeds overeenkomstig de hardheid van het 
preparaat in! Selecteer voor harde preparaten altijd een langzame 
snelheid.

• Kies met toets TRIM/SECT de trimmodus.

• Stel de gewenste trim-coupedikte in.

• Stel indien nodig het snijvenster in.
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5.   Bediening

5.10 Snijden

• Centreer de handwielgreep.

• Kies met toets TRIM/SECT de snijmodus. 

• Stel de gewenste coupedikte in resp. controleer de ingestelde waarde.

• Selecteer, afhankelijk van de geplande actie, met de toets CUT MODE 
één van de gemotoriseerde snijmodi CONT, SINGLE of STEP.

+

5.11 Preparaatwissel resp. onderbreking van het werk

Voor elke manipulatie van het mes en de objectkop alsmede voor elke preparaatwissel 
en tijdens werkpauzes dient het handwiel te worden vastgezet en dient de lemmetrand 
met de vingerbeschermer te worden afgedekt!

• Beweeg het preparaat naar de bovenste eindpositie en activeer de 
mechanische handwielblokkering.

• Dek de snijkant van het mens met de vingerbescherming af.

• Verwijder het preparaat uit de objectklem en plaats eventueel een nieuw 
preparaat.

• Plaats vóór het aansnijden van een nieuw preparaat de objectkop terug 
naar de achterste eindpositie.

• Controleer de instelling van de snijsnelheid en stel de gewenste snelheid 
in.

• Start de gemotoriseerde snijbeweging.

• Insnijding wegnemen en prepareren.

Stel de snijsnelheid steeds overeenkomstig de hardheid van het 
preparaat in! Selecteer voor harde preparaten altijd een langzame 
snelheid.

Voor het snijden moet altijd een andere plaats van het snijvlak gebruikt worden dan voor het 
trimmen. Verschuif hiervoor het lemmet resp. het mes in de meshouder.
Bij gebruik van de meshouder E met lateraalverschuiving is het voldoende om de meshouder 
zijwaarts te verschuiven.
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6. Optioneel toebehoren

6.1 Montage van de preparaathouderopname

6.1.1 Starre preparaathouderopname

• Starre preparaathouderopname (4) op de object-
kop (3) schroeven:

 Verwijder de schroef (1), steek dan de prepa-
raathouderopname (4) vanaf de voorkant op 
de objectkop (3) en draai de schroeven (2) met 
inbussleutel SW 3 vast.

 Steek daarna de schroef (1) vanaf de zijkant erin 
en draai deze met de inbussleutel SW 4 kort vast.

Afb. 291

2

4

5

3

6.1.2 Oriënteerbare 
preparaathouderopname

• Draai de excenterbout (6) linksom om deze los 
te maken.

• Draai het drukstuk (5) met een sleufschroeven-
draaier helemaal eruit en trek dit met veer (5a) 
en stift (5b) eruit.

• Draai de stelschroeven (3) en (4) helemaal eruit.
• Plaats de oriënteerbare preparaathouderop-

name zoals getoond.
• Plaats de bouten (7+8) in de boring (2 bouten (8) 

zijn bereikbaar via boring (9a)) en draai ze met 
inbussleutel SW 3 gelijkmatig vast.

• Plaats de veer (5a) en stift (5b) met de vlakkere 
kant in het drukstuk (5). Draai het drukstuk met 
de sleufschroevendraaier helemaal naar binnen.

• Draai de stelschroeven (3+4) weer helemaal naar 
binnen.

Afb. 30

1

2

35b5a5 6

4

7+8

7+8 9b 9b

9a 9a

10

• Breng als laatste de zwaluwstaartopname (2) 
aan en bevestig deze door erin draaien van de 
4 bouten (1) met een inbussleutel SW 3.

Verwijder de rubberring op z'n vroegst 
na het plaatsen op de objectkop!

Met het basisapparaat wordt naargelang bestelling de oriënteerbare of starre preparaathou-
deropname geleverd, die eerst gemonteerd moet worden. In beide preparaathouderopnames 
kunnen alle als accessoire verkrijgbare objectklemmen geplaatst worden.
Activeer vóór de montage van de preparaathouderopname de mechanische handwielblokkering! 
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6.1.3  Fijn-oriënteerbare 
preparaathouderopname

• Draai voordat de fijn-oriënteerbare prepa-
raathouderopname kan worden gemonteerd, 
4 bouten (10) los (inbussleutel SW 3) en ver-
wijder de preparaathouderopname voorzichtig 
van de grondplaat (9).

10

11

• Schroef met de bijgeleverde 4 bouten (11) 
en inbussleutel SW 3 de basisplaat aan de 
objectkop (12) vast.

11

• •Schroef nu de fijn-oriënteerbare preparaat-
houderopname met de 4 bouten (10) en inbus-
sleutel SW 3 op de objectkop.

9

12

6.   Optioneel toebehoren

Afb. 31

Wordt de fijn-oriënteerbare preparaat-
houderopname niet gebruikt, bewaar 
dan de basisplaat en 4 schroeven (11) 
samen met de fijn-oriënteerbare prepa-
raathouderopname!
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6. Optioneel toebehoren

6.1.4 Snelspansysteem

Wordt gebruikt als preparaathouder voor gebruik 
met de fijn-oriënteerbare preparaathouderop-
name met nulpuntindicatoren of de oriënteerbare 
preparaathouderopname.
• Draai de 4 bouten (13) telkens met inbussleutel 

SW 2,5 in boring A en draai deze vast. 

13

A

A

Afb. 32
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6.2.1 Standaard-objectklem

De standaard-objectklem is er in 2 maten: 40 x 
40 mm en 50 x 55 mm. 
De klem dient voor het direct vastklemmen van 
rechthoekige preparaatblokken. Bovendien dient 
de klem voor de bevestiging van de foliespanners.

• Draai de kartelschroef (66) linksom en beweeg 
de onderste verplaatsbare klembek (68) om-
laag.

• Plaats het preparaat (67) in de gewenste po-
sitie.

• Draai de kartelschroef (66) rechtsom en be-
weeg de onderste klembek omhoog tot het 
preparaat stabiel is vastgeklemd.

6.2 Objectklemmen en houders

66

68
67

6.   Optioneel toebehoren

Alle als toebehoren leverbare objectklemmen kunnen zowel in oriënteerbare als niet-oriën-
teerbare preparaathouderopnames worden geplaatst.

Bij het klemmen van de cassettes dient 
u erop te letten, dat deze niet te krachtig 
zijn geklemd, omdat de cassettelicha-
men kunnen ombuigen en
daardoor dikke/dunne coupes ontstaan, 
resp. het volledige preparaat eraf kan 
vallen en beschadigd kan worden.

Afb. 33
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6.2.2 Prisma-inzet

De prisma-inzet (70) wordt op de onderste ver-
plaatsbare klembek van de standaard objectklem 
geplaatst. 
De prisma-inzet dient voor het vastklemmen van 
ronde preparaten.
• Draai de kartelschroef (66) linksom en beweeg 

de onderste verplaatsbare klembek (68) om-
laag.

• Plaats de stift (70.1) van de prisma-inzet (70) in 
de boring (69) van de onderste klembek (68).

• Plaats het preparaat in de gewenste positie.
• Draai de kartelschroef (66) rechtsom en 

beweeg de onderste klembek met de prisma-
inzet omhoog tot het preparaat stabiel is 
vastgeklemd.

70

66

69

70.1 68

6. Optioneel toebehoren

Afb. 34
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6.   Optioneel toebehoren

Het vastklemmen van folie
• Beweeg de beweegbare klembek (74) naar 

rechts door de draadstift met een inbussleutel 
SW 4 (71) te verdraaien.

• Plaats de folie (72) tussen de verplaatsbare 
klembek (74) en de vaste klembek (73).

• Draai de verplaatsbare klembek (74) met de 
inbussleutel tegen de vaste klembek (73) om 
de folie vast te klemmen.

• Plaats de foliespanner (75) zoals aangegeven 
in de standaard objectklem.

• Draai de kartelschroef (66) rechtsom tot de 
foliespanner is vastgeklemd.

6.2.3 Foliespanner type 1
Foliespanner type 1 is geschikt voor kleine, 
dunne foliestukken en vlakke, rechthoekige pre-
paraten. De foliespanner wordt in de standaard 
objectklem geplaatst.

Het vastklemmen van vlakke, rechthoekige 
preparaten
Voor rechthoekige preparaten wordt in plaats 
van de lange draadstift (76) de meegeleverde 
korte draadstift (77) gebruikt.
• Draai de langere draadstift (76) met de zes-

kantsleutel SW 4 (71) naar links eruit.
• Draai de korte draadstift (77) in het boorgat.
• Plaats het preparaat (67) tussen de verplaats-

bare klembek (74) en de vaste klembek (73).
• Druk de verplaatsbare klembek (74) door 

draaien van de draadstift (77) tegen de vaste 
klembek (73) om het preparaat vast te klem-
men.

• Plaats de foliespanner zoals aangegeven in 
de standaard objectklem.

• Draai de kartelschroef (66) rechtsom tot de 
foliespanner is vastgeklemd.

66

74

72

75

71

73

76

77

67

7473
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65

60

• Trek de hendel (60) naar voren.
• Plaats de cassette (65) horizontaal of verticaal.
• Laat voor klemmen van de cassette de hendel 

(60) los.

6.2.4 Universele cassetteklem

Het laboratoriumpersoneel MOET vóór 
het snijden de correcte, vaste beves-
tiging van de cassette in de universele 
cassetteklem controleren.

In de universele cassetteklem (UCK) kunnen Leica/Surgipath-cassettes met een mini-
male afmeting van 39,8 x 28 mm en een maximale afmeting van 40,9 x 28,8 mm, zowel 
horizontaal als verticaal, worden geklemd.

Bij gebruik van andere, in het bijzonder dunwandige cassettes, kan het tot een vervor-
ming van de cassette leiden of andere problemen met de klemming veroorzaken. Con-
stateert de gebruiker bij het klemmen van de cassette dat deze niet stabiel is geklemd, 
moet een andere spanklem worden gebruikt.

Bij gebruik van cassettes met gevormde deksels moet na het verwijderen van de dek-
sel erop gelet worden dat de breukkant van het stabiel klemmen van het preparaat niet 
belemmerd wordt, indien nodig moet het preparaat horizontaal worden geklemd.

Vóór het klemmen van de cassette in de universele cassetteklem dient de overtollige 
paraffine aan de buitenkant van de cassette te worden verwijderd, om het stabiel klem-
men van de cassette te waarborgen.

Paraffinehechtingen aan de buitenkant van de cassette kunnen tot vervuilingen van de 
universele cassetteklem leiden. De vervuiling belemmerd het stabiel klemmen van de 
cassette en kan tot dikke/dunnen coupes, chattern binnen de coupe en in het ergste 
geval tot beschadiging van het preparaat leiden. De gebruiker moet vóór het snijden de 
stabiele klemming van het preparaat controleren en indien nodig de universele casset-
teklem overeenkomstig de gegevens in hoofdstuk 8.1 "Reiniging en onderhoud - Univer-
sele cassetteklem" bevrijden van paraffinehechtingen.

Afb. 37

6. Optioneel toebehoren
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6.   Optioneel toebehoren

• Voor het plaatsen van de betreffende houder 
(89.1-3) dient de spanring (90) te worden ver-
wijderd door deze linksom te draaien.

• Plaats de gewenste houder in de spanring (90) 
en schroef de spanring, door deze rechtsom 
te draaien, op het schroefdraad (91).

• Plaats het preparaat (67) en draai de spanring 
(90) rechtsom om het preparaat vast te klem-
men.

• Voor het oriënteren van het vastgeklemde 
preparaat dient de stift (92) in de boring (93) 
te worden geplaatst en linksom te worden 
gedraaid om de klem los te zetten. Het prepa-
raat kan nu zodanig worden gedraaid dat de 
gewenste zijde zich aan de bovenzijde bevindt.

• Draai de stift (92) rechtsom vast om de gekozen 
positie vast te zetten.

6.2.5 Ronde preparaathouder

Afb. 38

89.3

67

89.1

93

90

89.2

91

92

De ronde preparaathouder dient voor de opname van ronde objecten. 
Er zijn houders voor ronde preparaten met een diameter van 6, 15 en 25 mm beschikbaar.
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Montage van de Super Mega cassetteklem
  De Super Mega cassetteklem moet bij voorkeur met de starre preparaathouderopname gebruikt 

worden.
  Ga hiervoor als volgt te werk:

6.2.6 Super Mega-cassetteklem

1

2

34

5

Wordt de oriënteerbare preparaathouderopname met de starre 
meshouderbasis gebruikt, dan moet oriëntatie in "0"-positie staan 
en moet de afdekking voor ondergrondverlichting worden losge-
schroefd. (Gebeurt dit niet, dan is er botsgevaar!)

Gebruik Super Mega cassetteklem NOOIT met ondergrondverlichting!

Verwijder de rubberring (5) op z'n vroegst na het plaatsen op de objectkop!

• Starre preparaathouderopname (4) op de objectkop (3) schroeven:
 Verwijder de schroef (1), steek dan de preparaathouderopname (4) vanaf de voorkant op de 

objectkop (3) en draai de schroeven (2) met inbussleutel SW 3 vast.
 Steek daarna de schroef (1) vanaf de zijkant erin en draai deze met de inbussleutel SW 4 

kort vast.
• Schuif de Super Mega cassetteklem vanaf de linker zijkant in de zwaluwstaartgeleiding van 

de starre preparaathouderopname, draai nu de schroef (1) vast.

Afb. 39
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6.   Optioneel toebehoren

6.3 Meshouderbasis en meshouder

Verschuiven van de meshouderbasis
De ééndelige meshouderbasis (star) (51) kan 
naar voren en achter op de microtoombasisplaat 
verschoven worden.
De noord-zuid verschuiving maakt het mogelijk 
de meshouder optimaal in de snijpositie ten op-
zichte van het preparaat te brengen.

• Draai de klemhendel (50) rechts op van de 
basisplaat van de microtoom linksom om de 
klem los te zetten.

• Schuif de meshouderbasis met meshouder 
naar voren of naar achteren.

• Draai de klemhendel (50) rechtsom om het 
geheel vast te klemmen. 

De kunststof handgrepen van alle klemhendels 
op apparaat en meshouders kunnen in de voor 
de gebruiker gunstigste positie gedraaid worden.
Trek hiervoor de handgreep (94) uit, houd deze 
in de uitgetrokken positie vast en draai deze in 
de gewenste positie. Bij het loslaten klikt deze 
automatisch vast.

6.3.1 Meshouderbasis star

51

50

94

Afb. 40
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Plaatsen van het lemmet, meshouder E en E-TC

• Klap de vingerbeschermerbeugel (9) omlaag.

• Klap de rechter klemhendel (10) naar voren 
omlaag om het lemmet te plaatsen.

• Schuif het lemmet voorzichtig vanaf de zijkant 
erin. Let er daarbij op, dat het lemmet absoluut 
parallel met de bovenste rand van de aandruk-
plaat ingespannen wordt.

• Klap de klemhendel (10) omhoog om het lem-
met vast te klemmen.

6.3.2 Meshouder E/E-TC

9

11 10

Meshouder E-TC

Meshouder E

9 10

9a



De meshouder E-TC is geschikt voor TC-
65 wegwerplemmeten van hardmetaal.

Voordat het lemmet wordt geplaatst, 
dient de meshouder samen met de me-
shouderbasis in het apparaat te zijn 
aangebracht!

Afb. 42

Meshouder E is geschikt voor alle gangbare typen standaard wegwerplemmeten. Deze is ver-
krijgbaar in twee uitvoeringen, voor smalbandlemmeten en voor breedbandlemmeten. De me-
shouder is voorzien van een lateraalverschuiving om de totale breedte van het lemmet te kun-
nen gebruiken. De uitwerphulp (9a) maakt een veilige lemmetwissel mogelijk.

De klemhendels op de meshouder kun-
nen niet verwisseld worden. De beide 
klemhendels (10, 11) moeten altijd in de 
getoonde positie blijven staan, anders 
kunnen er in sommige situaties functie-
storingen bij de meshouder optreden. 
Klemhendel voor het lemmet (10) rechts, 
klemhendel voor de lateraalverschui-
ving (11) links.

Afb. 43
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6.   Optioneel toebehoren

Lateraalverschuiving (alleen MH E)
De zijdelingse verschuiving maakt het mogelijk het 
snijvlak van het lemmet over de gehele lengte te 
benutten, zonder hiervoor de instellingen van de 
meshouder te wijzigen. De MH E bestaat uit de 
segmentboog A (met hendel (11)) alsmede het kle-
mopzetstuk B (met hendel (10) en uitwerphulp (13)).
De buitenste linker- en rechterpositie alsmede de 
middenpositie wordt telkens door een vergrende-
lingspunt gemarkeerd.
• Draai voor het losmaken van de klemming de 

hendel (11) links op de meshouder naar voren.
• Verschuif de meshouder zijwaarts.
• Draai voor het vastklemmen de hendel (11) 

naar achter. 

11

Aanwijzing bij meshouder E

Meshouder E

A
B

10

Om een correct snijresultaat te waarborgen, 
moet het klemopzetstuk B vast op de segment-
boog A geklemd zijn.
De klemming geschiedt via een excenter op de 
hendel (11). De klemdruk wordt ingesteld met 
de stelschroef (12) aan de onderzijde van de 
segmentboog. De instelling van de klemming 
geschiedt zodanig dat de klemhendel met steeds 
hoger wordende weerstand tot aan de aanslag 
gedraaid kan worden. 

Instelling van de klemming van het klemopzetstuk op de segmentboog

12

Stel de klemming met de inbussleutel 2,5 mm bij 
de draadstift (12) zodanig in dat bij bediening 
van de hendel deze eerst "doordraait". Draai de 
draadstift (12) iets (ca. 1/4 slag links of rechts) 
verder, controleer daarna of de hendel niet meer 
"doordraait", maar ook niet "hard" klemt. 
(Hiervoor bevindt zich op de talen-CD een korte 
videofilm.)

13

Afb. 44

De meshouder E is een belangrijk precisie-onderdeel, waarvan de kwaliteit en exacte instel-
ling de gehele functie van de microtoom blijvend beïnvloeden. Bij functiestoringen of schade 
aan het klemopzetstuk is altijd een vervanging van het klemopzetstuk inclusief de bijbehorende 
klemhendel noodzakelijk. 
Leica Biosystems biedt bij schade aan het klemopzetstuk na afloop van de garantieperiode 
nieuwe klemopzetstukken tegen een speciale prijs aan.
Op deze manier kan een correct functioneren van het apparaat gedurende vele jaren gewaar-
borgd worden. 
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 Meshouder E met afspoelbak voor smalbandlemmeten

Afb. 45

De meshouder E met afspoelbak is er alleen voor 
smalbandlemmeten. 
De vingerbeschermer op meshouder E bestaat 
uit een rode, opklapbare beugel (9). Klap de vin-
gerbeschermerbeugel (9) voor het afdekken van 
het snijvlak omhoog, zoals weergegeven in afb.

9
11 10

 Gebruik 
Dunne paraffinecoupes (bijv. voor aansluitend uitvoeren van immuunkleu-
ringen) komen boven drijven op het wateroppervlak. Gestrekte paraffine-
coupes kunnen met objectglaasjes van het wateroppervlak worden weg-
genomen.

Bak wordt tot het lemmet met water gevuld. Na 
het trimmen het snijafval uit de bak verwijderen 
en de te prepareren coupes maken.
De op het wateroppervlak drijvende coupes kun-
nen met het objectglaasje worden weggenomen. 

De klemhendels op de meshouder kunnen niet verwisseld worden. De beide klemhendels (10, 
11) moeten altijd in de getoonde positie blijven staan, anders kunnen er in sommige situaties 
functiestoringen bij de meshouder optreden. 
Klemhendel voor het lemmet (10) rechts, klemhendel voor de lateraalverschuiving (11) links.

Afb. 46

6. Optioneel toebehoren
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6.3.3 Meshouder N/NZ

Detail: 
Mes geplaatst en 
afgesteld

Plaatsen van de messteun
• Schuif de vingerbeschermer (8) naar binnen.
• Plaats de messteun (46) zoals aangegeven op de in hoogte verstelbare 

schroeven (niet zichtbaar). De afgevlakte uiteinden van de in hoogte 
verstelbare schroeven dienen in de uitsparingen aan beide uiteinden 
van de messteun te vallen.

Meshouder N 
Voor het opnemen van  
conventionele messen 
tot een lengte van 16 cm.

Meshouder NZ
Voor het opnemen van conventionele 
en hardmetalen messen tot een lengte 
van 16 cm.
Mesaandrukplaat (56) voor extreme 
stabiliteit en volledige benutting van 
de lemmetrand.

8

46

47

49
48

49 39

56

Meshouders N en NZ zijn geschikt voor standaard messen van staal en hardmetaal, profiel c 
en d, tot een lengte van max. 16 cm. De hoogteverstelling maakt een probleemloze toepassing 
mogelijk, ook van messen die meerdere keren zijn geslepen.

Voordat het mes wordt geplaatst, dient de meshouder samen met 
de meshouderbasis in het apparaat te zijn aangebracht!

Afb. 47
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Plaatsen van het mes

• Draai de kartelmoeren (48) rechts en links op de meshouder contrarote-
rend naar voren en beweeg de messteun via de hoogteverstelschroeven 
helemaal omlaag, zodat de lemmetrand bij het plaatsen van het mes niet 
beschadigd wordt.

• Draai de klemschroeven (49) een aantal keren linksom. 
• Pak het mes (47) bij de rugzijde vast en schuif het mes, zoals is aangege-

ven, met het snijvlak naar boven voorzichtig vanaf de zijkant naar binnen.

Meshoogteverstelling

Bij het instellen van de vrije hoek moet de lemmetrand zo nauwkeurig mo-
gelijk in de draai-as van de meshouder zitten. Als oriëntatie voor de juiste 
meshoogte dient de referentierand van de achterste klembek (39). Het snij-
vlak van het mes dient parallel hieraan te lopen.
• Draai de kartelmoeren (48) gelijkmatig naar achteren tot de lemmetrand 

parallel loopt aan de referentierand (39) (zie detailtekening) van de ach-
terste klembek.

• Draai de beide klemschroeven (49) gelijkmatig rechtsom vast om het mes 
(47) vast te klemmen.

Verschuiven van het mes

• Schuif de vingerbeschermer (8) naar binnen.
• Draai de klemschroeven (49) linksom om deze los te maken. 
• Verschuif het mes (47) opzij naar rechts of links.
• Draai voor het vastklemmen van het mes (47) altijd eerst die van de beide 

klemschroeven (49) rechtsom erin die zich aan de kant bevindt waarnaar 
het mes verschoven werd.

6. Optioneel toebehoren
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6.4 Lemmeten/messen

6.4.1 Wegwerplemmeten

Wegwerplemmeten - smalband (819)
80 x 8 x 0,25 mm
1 pakje à 50 stuks ..............................14 0358 38925
10 pakjes à 50 stuks ..........................14 0358 38382

Wegwerplemmeten - breedband (818)
80 x 14 x 0,35 mm
01 pakje à 50 stuks ............................14 0358 38926
10 pakjes à 50 stuks ..........................14 0358 38383

Afb. 48 

Afb. 49 

6.4.2 Messen
Mes 16 cm - profiel c - staal
Mes, 16 cm lang, profiel c (aan beide kanten ge-
slepen, voor paraffine- en vriescoupes)
Aanwijzing: Mesbak 14 0213 11140 bevat
Bestelnummer ................................... 14 0216 07100

Afb. 50 

Profiel
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Mes 16 cm, profiel D - staal
Mes, 16 cm lang, profiel d
Aanwijzing: Mesbak 14 0213 11140 bevat
Bestelnummer ................................... 14 0216 07132

Serienummer 
hardmetalen 
mes

Afb. 51

Afb. 53

Afb. 52

6. Optioneel toebehoren

Mes 16 cm, profiel D, hardmetaal
Mes, 16 cm lang, hardmetaal, profiel d
Aanwijzing: Mesbak 14 0213 11140 bevat
Bestelnummer ................................... 14 0216 04813

Mes 16 cm profiel c, hardmetaal
Mes, 16 cm, hardmetaal, profiel c 
Aanwijzing: Mesbak 14 0213 11140 bevat
Bestelnummer ................................... 14 0216 04206 

Mesbak
Variabele mesbak (kunststof),
voor 1 of 2 messen: 10 - 16 cm lang
(hardmetaal- of SM2500-messen: alleen voor 
1 mes!) 
Bestelnummer ................................... 14 0213 11140
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• Draai de twee schroeven (1) met een sleuf-
schroevendraaier los en neem de afdekplaat 
(2) weg.

• Plaats de ondergrondverlichting (3) in de uit-
sparing.

• Steek de stekker (4) van de ondergrondver-
lichting in de bus (5) op de microtoom. 

De ondergrondverlichting brandt, wanneer de 
microtoom met de netschakelaar ingeschakeld 
wordt.

2

1

3

4

1

5

6.6 Ondergrondverlichting

• Schuif de snij-afvalbak (18) vanaf de voorkant 
op de microtoombasisplaat (53) tot deze door 
de twee magneten (39) (voor op de microtoom-
basisplaat) gehouden wordt.

 Til voor het wegnemen van de snij-afvalbak 
deze iets op en trek deze naar achter weg.

6.5 Snij-afvalbak

53

18

39

Afb. 54

Afb. 55

De ondergrondverlichting wordt voor in 
de ééndelige meshouderbasis geplaatst.

Gebruik de ondergrondverlichting NOOIT 
samen met de Super Mega cassetteklem!
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De koelaccu bestaat uit de koelplaat (98) en de 
isolatiebak (99). Deze dient voor het koelen (resp. 
koel houden) van paraffinepreparaten. Maximaal 
48 standaard cassettes kunnen tegelijkertijd 
gekoeld worden. De preparaten hebben ca. 
20 minuten nodig om van kamertemperatuur (ca. 
20 °C) naar "snijtemperatuur" te worden gekoeld.
Het koelvermogen hangt af van de omgevings-
temperatuur en van het aantal te koelen prepa-
raten.
De isolatiebak kan op dezelfde manier als de bak 
op de kap van de microtoom geplaatst of naast 
het apparaat geplaatst worden.

6.8 Koelaccu

98

99

98

De bak wordt zodanig op de kap van de micro-
toom geplaatst dat de kleine voetjes aan de 
onderzijde in de uitsparingen van de kap passen.
Deze dient voor het neerleggen van de bij het 
snijden gebruikte hulpgereedschappen alsmede 
de aangesneden preparaten.

6.7 Bak

Wanneer de koelaccu op het apparaat 
gebruikt moet worden, moet de bak 
(afb. 47) weggenomen worden.

• Koelplaat uit de isolatiebak nemen en het beste 
een hele nacht (minimaal echter zes uur) in 
een diepvries bij ca. -23 °C leggen.

• Koelplaat en isolatiebak weer in elkaar zetten 
en op de laboratoriumtafel of het apparaat 
plaatsen.

Afb. 56

Afb. 57

6. Optioneel toebehoren
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6.   Optioneel toebehoren

6.9 Universele microscoophouder 

1 - Basisplaat met boring (a)
2 -  Verticale kolom met cilinderkopbout (b), SW 8, en 

vulring (c)
3 -  Horizontale arm met draaischarnier (d) en 

draagring (e)
4 -  Steunplaat, groot (voor RM2235, RM2245 en 

RM2255)
5 - Steunplaat, klein (voor RM2265)
6 - Inbussleutel, SW 3
7 -  4 schroeven met verzonken kop, voor montage van 

de steunplaat
8 - Inbussleutel, SW 8

Montage van de universele microscoop-
houder

1. Basisplaat monteren
• Kies, afhankelijk van de later te gebruiken mi-

crotoom, een grote (5) of kleine (4) steunplaat.
• Schroef deze met de bijgeleverde 4 schroeven 

met verzonken kop (7) en de inbussleutel SW 3 
(6) op de basisplaat. 

1

b
c

2
3

e

d

4

5

6

7
8

a

Afb. 58

Afb. 60 

Afb. 59

Pak alle accessoires uit die zich in de 
doos bevinden – controleer of alles com-
pleet is.
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2. Verticale kolom monteren
• Steek de cilinderkopbout (b) vanaf de onder-

zijde in de boring van de basisplaat. Plaats 
nu de vulring (c) vanaf de bovenzijde op de 
cilinderkopbout. 

• Schroef vervolgens de zilverkleurige verticale 
kolom (2) aan de bovenzijde van de grondplaat 
vast en zet deze met de inbussleutel SW 8 vast.

A

3. Horizontale arm monteren
• Schuif eerst de draagring (e) op de verticale 

kolom en positioneer de ring zodanig dat de 
klemmoer (f) naar achteren wijst - draai de 
klemmoer vast.

• Plaats nu het draaischarnier (d) bovenop de 
draagring. Zorg dat de klemschroef (g) naar 
de rechterzijde van de basisplaat wijst - de 
horizontale arm moet zich recht boven de 
microscoop bevinden. 

• Schuif de horizontale arm (3) met de afgevlakte 
zijde naar de klemschroef gericht (g) in het 
draaischarnier (d) en zet de arm vast.

Afb. 63

Afb. 62

Afb. 61

b
c

2

e

d2
g

f

h

Raadpleeg voor meer informatie over het 
aansluiten en de bediening van de micro-
scoop, vergrootglas of koudlichtbron de 
betreffende gebruiksaanwijzing.

Let op: kantelgevaar! Plaats de microtoom 
na montage van de verticale kolom direct 
zodanig op de basisplaat dat de voorste 
voeten van de microtoom in de hiervoor 
bestemde uitsparingen (A) staan.

De vulring moet tussen de basisplaat en 
de verticale kolom worden aangebracht 
om het onbedoeld draaien van de kolom 
te voorkomen.

6. Optioneel toebehoren
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6.   Optioneel toebehoren

6.10 Vergrootglas 

Afb. 64

Afb. 66

Afb. 65

• Draai de schroef (3) op de horizontale arm van 
de microscoophouder tegen de klok in los.

• Steek het zilverkleurige aansluitstuk (1) tot de 
aanslag erin. Draai de schroef (3) vast.

• De adapter (2) maakt de montage van de 
glasvezel-lichtgeleider mogelijk.

• De afbeeldingen van het apparaat afb. 67 en 
afb. 68 dienen slechts als voorbeeld.

• Richt de vergrootglaspositie uit op het te be-
werken preparaat.

 Indien nodig kan het vergrootglas helemaal 
opzij worden gezwenkt.

1

3

2

4

• Gebruik voor afdekking de meegeleverde 
beschermkap (4).

Het vergrootglas maakt een 2-voudige 
vergroting mogelijk en kan worden ge-
bruikt met alle Leica rotatiemicrotomen 
van de 22-serie.

Bescherm het glas van het vergrootglas 
steeds tegen directe zonnestraling! An-
ders kan dit als een brandglas werken.

Brandgevaar!
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2 4

5

6

6.11 Koudlichtbron 

6.12 Glasvezel-lichtgeleider

Afb. 70, Leica-rotatiemicrotoom met gemonteerde 
optionele accessoires: vergrootglas en glasvezel-
lichtgeleider

Afb. 67

Afb. 69

Afb. 68

• Sluit de voedingskabel (1) aan op de aansluit-
bus aan de achterzijde van het apparaat.

• Steek de netstekker in de netaansluitdoos.

1

3

7

8

De koudlichtbron mag alleen worden 
gebruikt met de op het typeplaatje (on-
derkant van het apparaat) aangegeven 
netspanning. 

• Plaats de glasvezellichtgeleider (2) op de 
adapter van het vergrootglas en zet deze met 
de schroef (5) in het boorgat (6) vast. 

• Trek de beschermkap (3) van het uiteinde van de 
glasvezel-lichtgeleider af en bewaar deze goed.

• Steek dit uiteinde in de hiervoor bestemde 
opening (4) tot het met een lichte klik vastklikt.

• Schakel deze in met de netschakelaar (7) op 
de Koudlichtbron.

• Verwijder de beschermkappen (8) en richt de 
lichtgeleider op het preparaat uit.

Lees de apart meegeleverde gebruiks-
aanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door!

6. Optioneel toebehoren



65Leica RM2255

6.   Optioneel toebehoren

6.13 Bestelinformatie

 Preparaathouderopname, vast, zilver ............................................................................. 14 0502 38160
 Preparaathouderopname, oriënteerbaar, zilver ........................................................... 14 0502 38949
 Preparaathouderopname, oriënteerbaar, zilver ........................................................... 14 0502 37717
 Snelspansysteem, compleet  ........................................................................................... 14 0502 37718
 Meshouderbasis vast, zilver ............................................................................................. 14 0502 37962
 Meshouder N RM22xx, zilver ........................................................................................... 14 0502 37993
 Meshouder NZ RM22xx, zilver ......................................................................................... 14 0502 37994
 Meshouder E smalband RM22xx, zilver .......................................................................... 14 0502 37958
 Meshouder E smalband RM22xx, zilver, met lemmetuitwerphulp  ............................ 14 0502 40508
 Meshouder E breedband RM22xx, zilver, met lemmetuitwerphulp  .......................... 14 0502 40509
 Meshouder E smalband afspoelbak RM22xx ................................................................ 14 0502 38961
 Meshouder E-TC RM22xx, zilver ...................................................................................... 14 0502 37997
 Smalband-wegwerplemmeten, type 819 (80 x 8 x 0,25 mm), 1x 50 ............................... 14 0358 38925
 Breedband-wegwerplemmeten, type 818 (80 x 14x0,35 mm), 1x 50 ............................ 14 0358 38926
 Mes 16 cm profiel C, staal ................................................................................................. 14 0216 07100
 Mes 16 cm profiel D, staal ................................................................................................ 14 0216 07132
 Mes 16 cm, TC-edge, profiel D ......................................................................................... 14 0216 04813
 Mes 16 cm, TC-edge, profiel C ......................................................................................... 14 0216 04206
 Meshouderbak (kunststof), variabele breedte 10-16 cm  ............................................ 14 0213 11140
 Standaardklem met adapter, 50x60, zilver ..................................................................... 14 0502 38005
 Standaardklem met adapter, 40x40, zilver ..................................................................... 14 0502 37998
 Prisma voor standaard klem, zilver ................................................................................. 14 0502 38000
 Universele cassetteklem (UKK) met adapter RM2125, zilver ........................................ 14 0502 37999
 Megaklem RM22xx, compleet, zilver .............................................................................. 14 0502 38967
 Folieklem type 1, zwart ...................................................................................................... 14 0402 09307
 Ronde preparaathouder, 3 spanringen, zilver ............................................................... 14 0502 38002
 EM-preparaathouderopname, zwart .............................................................................. 14 0502 29968
 Universele EM-preparaathouder ..................................................................................... 14 0356 10868
 EM-vlakke preparaathouder ............................................................................................ 14 0355 10405
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 Speciale sleutel EM-houder ............................................................................................. 14 0356 10869
 Universele microscoophouder, compleet ...................................................................... 14 0502 40580
 Vergrootglas, compleet ..................................................................................................... 14 0502 42790
 Koudlichtbronnen
  Leica CLS 100X, 100-120 V/50-60 Hz .......................................................................... 14 0502 30214
  Leica CLS 100X,  230 V/50-60 Hz .......................................................................... 14 0502 30215
  Leica CLS 100X,  240 V/50-60 Hz .......................................................................... 14 0502 30216
 Glasvezel-lichtgeleider ...................................................................................................... 14 0502 30028
 Ondergrondverlichting, compleet .................................................................................... 14 0502 38719
 Voetschakelaar ................................................................................................................... 14 0502 38257
 Koelplaat/koelaccu, compleet ......................................................................................... 14 0502 38325
 Snij-afvalbak, groot ............................................................................................................ 14 0502 37931
 Snij-afvalbak, klein ............................................................................................................. 14 0503 39060
 Bak ........................................................................................................................................ 14 0502 37932
 Penseel "Leica" met magneet ........................................................................................... 14 0183 40426
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7.1.1 Storingsmeldingen

Verschijnt na de aanduiding van de softwareversie van het apparaat deze 
melding "E 1", dan is er sprake van een verlies van alle ingestelde apparaat-
parameters.
• Druk op een willekeurige toets.
Alle apparaatparameters worden zo naar hun af fabriek ingestelde stan-
daard waarden gezet.
• Nu moeten alle instellingen worden gecontroleerd om te zien of de eer-

der ingevoerde waarden nog kloppen. 
 De waarden moeten eventueel opnieuw worden ingevoerd.
Er kan normaal verder gewerkt worden.

7.   Oplossen van problemen

7.1 Functiestoringen

7.1.2 Functiestoringen, mogelijke oorzaken en remedies

Bepaalde functiestoringen worden in het driecijferig display op het apparaat en bedie-
ningspaneel resp. door brandende LED´s op het bedieningspaneel aangegeven. 

Hierna zijn de meest voorkomende problemen bij het werken met dit apparaat, hun oor-
zaken en de oplossingen beschreven. 
Wanneer de fout niet verholpen kan worden met de in de tabel vermelde mogelijkhe-
den, of wanneer het probleem zich herhaaldelijk voordoet, moet direct de Leica ser-
vice-support ingelicht worden.

Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

• Geen display-aanduiding, geen 
reactie op drukken op een 
toets na het inschakelen.

1. Netkabel niet correct aange-
sloten.

2. Netzekeringen defect.

3. Kabel van het bedieningspa-
neel niet correct aangesloten.

4. Spanningskiezer verkeerd inge-
steld.

1. Controleer de aansluiting van 
de netkabel.

2. Vervang de netzekeringen.
 (zie hoofdstuk 8.2.1)
3. Controleer de aansluiting van de 

kabel op het bedieningspaneel.
4. Controleer de ingestelde span-

ningswaarde en stel deze cor-
rect in.

 (zie hoofdstuk 4.5)
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28

Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

• Snijmotor kan niet worden 
gestart.

1. De NOOD-UIT-schakelaar is 
ingedrukt of de voetschakelaar 
is helemaal ingedrukt.

2. De handwielblokkering is geac-
tiveerd.

3. De motor was gedurende korte 
tijd overbelast en werd door de 
zekeringsautomaat uitgescha-
keld.

4. De voetschakelaar of aansluit-
stekker is niet resp. niet correct 
aangesloten.

1.  NOOD-UIT-schakelaar ontgren-
delen en bedrijfsmodus selec-
teren, voetschakelaar loslaten.

2. Handwielblokkering loszetten.

3. Apparaat uitschakelen en 
30 seconden wachten.

 Schakelaar van de zekerings-
automaat (28) aan de achter-
zijde indrukken.  
Apparaat opnieuw inschakelen.

4. Voetschakelaar of aansluitstek-
ker aansluiten en aansluiting 
controleren.

• Er vindt geen toevoer meer 
plaats. Snijmotor kan niet wor-
den gestart.

1. Het einde van de restweg is 
bereikt.

2. Het preparaat bevond zich bij 
het inschakelen van het appa-
raat reeds in het restwegbereik.

1. Schakel met TRIM/SECT naar 
de trimmodus. Plaats dan het 
preparaat terug met behulp van 
de grofinstellingstoetsen.

2. Ga te werk zoals in punt 1.

• Via de grofinstellingstoets is 
slechts één objectbeweging 
naar achteren mogelijk.

1. De gemotoriseerde snijbewe-
ging is nog geactiveerd.

1. Gemotoriseerd snijden beëindi-
gen door het indrukken van de 
voetschakelaar resp. de toets 
RUN/STOP of ENABLE.

• Preparaat kan in het restweg-
bereik niet met behulp van de 
grofinstellingstoetsen terug-
geplaatst worden.

1. De STEP-modus (LED in toets 
SECT brandt) is nog actief.

1. Druk op de toets TRIM/SECT 
om naar de trimmodus te wis-
selen. Plaats het preparaat met 
de grofinstellingstoets terug.

• Snijmotor schakelt in de be-
drijfsmodus CONT (continue 
beweging) voortijdig uit.

1. Voetschakelaar werd voor het 
starten van de snijbeweging te 
lang ingedrukt gehouden.

2. De toetsen RUN/STOP en ENA-
BLE op het bedieningspaneel 
werden na het starten niet 
tegelijk losgelaten.

1. Voetschakelaar voor het star-
ten slechts kort indrukken. 

2. Beide toetsen tegelijk loslaten.

• HOME en STOP lichten gelijk-
tijdig op.

1. Eindpositieherkenning is defect. 1. Neem contact op met de klan-
tenservice.

7. Oplossen van problemen

Afb. 71 
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7.   Oplossen van problemen

7.2 Mogelijke storingen

Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

1. Dikke/dunne coupes
 Er zijn afwisselend dikke en 

dunne coupes of chatter in de 
coupes of het preparaat wordt 
uit de inbedding getrokken. In 
extreme situaties vindt er hele-
maal geen insnijding plaats. 

• Lemmet, meshouder of oriëntatie 
niet voldoende geklemd.

• Preparaat niet voldoende ge-
klemd.

• Lemmet, meshouder of oriëntatie 
opnieuw vastklemmen.

• Controleer of de cassette stabiel 
in de universele cassetteklem is 
geklemd.

• Als de universele cassetteklem 
door paraffine is vervuild, uni-
versele cassetteklem reinigen 
(zie hoofdstuk 8.1 - "Reiniging en 
onderhoud - Universele casset-
teklem").

• Bij gebruik van cassettes met 
gevormde deksels dient u te con-
troleren of de breukkant het stabiel 
klemmen van de cassette toestaat, 
indien nodig braam verwijderen of 
de cassette horizontaal in plaats 
van verticaal in de universele cas-
setteklem klemmen.

• Als de afmetingen van de cas-
sette zich binnen de aangegeven 
tolerantie bevinden en de cas-
sette toch niet stabiel kan wor-
den geklemd, kan de universele 
cassetteklem onjuist afgesteld 
of defect zijn. In dit geval dient u 
de universele cassetteklem door 
de technische service te laten 
controleren en opnieuw te laten 
instellen.

• Bij gebruik van andere cassettes 
dan Leica of Surgipath, in het 
bijzonder dunwandige casset-
tes, kan het tot een vervorming 
van de cassette leiden of andere 
klemproblemen veroorzaken.

 Constateert de gebruiker bij het 
klemmen van de cassette dat 
deze niet stabiel is geklemd, 
moet een andere spanklem 
worden gebruikt.
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Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

• Bot lemmet.

• Aandrukplaat beschadigd of 
onjuist afgesteld.

• De vrije hoek van het mes/het 
lemmet is te klein.

• Plaats de meshouder naar zijkant 
of plaats een nieuw lemmet.

• Plaats een nieuwe aandrukplaat 
resp. gebruik een nieuwe me-
shouder.

• Probeer systematisch een gro-
tere instelling van de vrije hoek uit 
tot de optimale hoek is gevonden.

2. Insnijding samengedrukt
 De insnijdingen zijn sterk sa-

mengedrukt, vertonen vouwen 
of plakken aan elkaar.

• Het lemmet is bot. 

• Het preparaat is te warm.

• Te hoge snijsnelheid.

• Gebruik een ander deel van 
lemmet of gebruik een nieuw 
lemmet.

• Koel het preparaat voor het snij-
den.

• Verlaag de snijsnelheid.

3. "Strepen" in coupes
 Bij meshouder E

• De achterste aandrukplaat van 
de meshouder bevat paraffine.

• Verwijder de paraffine daar 
regelmatig.

4. Geluiden tijdens het snijden
 Het mes "zingt" bij het snijden van 

harde preparaten. De insnijdin-
gen vertonen schrammen resp. 
kerven.

• Te hoge snijsnelheid.
• Vrije hoek te groot.

• Onvoldoende klemmen van de 
objectklem en/of meshouder.

• Kies een langzamere snijsnelheid.
• Verminder de instelling van de 

vrije hoek systematisch tot de 
optimale vrije hoek is gevonden.

• Controleer alle schroef- en 
klemaansluitingen op het pre-
paraathoudersysteem en de 
meshouder. Zo nodig de hendel 
en de schroeven aandraaien.

5. Lemmet slijt snel • Er werd met te hoge snijkrachten 
gewerkt.

• Pas de snijsnelheid en/of coupe-
dikte bij het snijden aan. Kies een 
kleinere coupedikte.
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• Zet de objectklem naar de bovenste eindposi-
tie en activeer de handwielvergrendeling.

• Schakel het apparaat uit en trek de netstekker 
uit.

• Verwijder het lemmet uit de meshouder en 
schuif deze in het mesvak in de bodem van 
de dispenser of verwijder het mes uit de me-
shouder en plaats dit in de mesbak.

• Verwijder de meshouder en de meshouderba-
sis om deze te reinigen.

Apparaat en buitenvlakken

  Indien nodig kunnen de gelakte buitenvlakken van de bedieningselementen met een mild huis-
houdreinigingsmiddel of een zeepoplossing worden gereinigd en daarna met een vochtige doek 
worden afgenomen.

  Voor het verwijderen van paraffineresten kunnen xyleensubstituanten, paraffine-olie of paraf-
fineremover, zoals bv. "Para Gard" (Polysciences), worden gebruikt.

  Het apparaat moet helemaal droog zijn, voordat het weer gebruikt kan worden.

Reiniging van het mes

• Verwijder het preparaat uit de objectklem.
• Verwijder het snijafval met een droge borstel.
• Verwijder de objectklem en reinig deze apart.

Verwijder voor het uitbouwen van de meshouder altijd eerst het mes resp. het lemmet!
Bewaar niet gebruikte messen altijd in de mesbak!
Berg de messen nooit met het snijvlak naar boven op en probeer nooit een vallend mes op te 
vangen!
Bij gebruik van reinigingsmiddelen dienen de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de 
in het land van de gebruiker geldende laboratoriumvoorschriften in acht te worden genomen.
Gebruik voor het reinigen van de buitenvlakken geen xyleen en geen aceton- of xyleenhou-
dende oplosmiddelen. De gelakte oppervlakken zijn niet bestand tegen xyleen of aceton! 
Tijdens het reinigen mag er geen vloeistof in het apparaat komen!

8.1 Reinigen van het apparaat

Voer voor elke reiniging de volgende stappen uit:

Lemmet- of meshouder met/zonder basis 
niet in de buurt van de rand van de tafel 
plaatsen, om omlaag vallen te voorkomen!

Reiniging met gebruik van oplossing op alcoholbasis of aceton.

Veeg het mes altijd vanaf de mesrug naar het snijvlak af. NOOIT in omgekeerde richting -  
gevaar voor letsel!
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Neem voor de reiniging de meshouder uit elkaar. Ga 
hiervoor als volgt te werk:
•  Klap de vingerbeschermer (9) met uitwerphulp (84) 

omlaag.
• Draai de klemhendel (11) van de lateraalverschui-

ving naar voren en trek deze naar opzij eruit.
• Verschuif het meshouderbasisarmatuur (86) met 

de aandrukplaat (83) tot dit van de segmentboog 
(87) weggenomen kan worden. 

•  Draai de klemhendel (10) van het lemmet omlaag 
en trek dit naar opzij eruit.

• Verwijder de aandrukplaat (83). 
• Reinig alle delen van de meshouder.

Meshouder E

10

11

9

86

83

83

86

87

11

10

84

Afb. 72

Afb. 73

• Laat de meshouder drogen en zet deze opnieuw in 
elkaar.

• Smeer na de reiniging de bewegende delen van de 
meshouder dun in met een laagje tandwielolie (zie 
ook hoofdstuk 8.2.3).

• Let er bij het inbouwen van de aandrukplaat (83) 
op dat de bovenkant parallel en op gelijke hoogte 
ligt met de achterste rand van het meshouderba-
sisarmatuur (86) (zie ook afb. 43).

Bij het eruit halen van de delen uit de droog-
kast (65 °C) bestaat verbrandingsgevaar. Het 
dragen van veiligheidshandschoenen wordt 
aanbevolen!

Gebruik voor het reinigen en verwijderen van 
paraffine geen xyleen of reinigingsmiddelen 
die alcohol bevatten (bijv. glasreiniger).

• Leg de gedemonteerde delen op een goed absor-
berende doek in de droogkast (tot max. 65 °C) en 
laat de paraffinevervuiling uitlekken.

Bij het reinigen van meerdere meshouders 
tegelijkertijd, mogen de onderdelen NIET 
verwisseld worden! Niet naleving leidt tot 
snijproblemen!

8. Reiniging en onderhoud
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Universele cassetteklem

•  Verwijder voor een grondige reiniging en het verwijderen van paraffine-
resten de cassettespanner (13).

• Gebruik voor het reinigen geen xyleen maar xyleensubstituanten of pa-
raffineremover (bv. "Para Gard").

•  De cassettespanner (13) kan ook in een oven die tot maximaal 65  °C is 
verwarmd, gelegd worden tot de was vloeibaar wordt.

•  Verwijder wasresten met een droge doek.

• Breng na een dergelijke reiniging in een oven altijd olie aan op de spi-
raalveren (91) van de klemhendel (60) en beweeg deze meerdere keren 
heen en weer. 

8.2 Onderhoud

• Plaats een kleine schroevendraaier in de uit-
sparing (25) en haal het inzetstuk voorzichtig 
eruit.

• Neem de spanningskiezerbehuizing (21) samen 
met de zekeringen (23) weg.

• Trek de zekeringen eruit. Laat daarbij het witte 
spanningskiezerblok (24) in de behuizing zitten.

• Vervang de defecte zekeringen en plaats de 
spanningskiezer weer in het apparaat.

• Controleer of de juiste spanningswaarde in 
het kijkvenster (22) aangegeven wordt.

22

25 24 2123

21

8.2.1 Zekeringen vervangen

60

13

91

Afb. 74

Afb. 75

Schakel het apparaat uit en trek de 
stekker uit. Gebruik voor het verwis-
selen uitsluitend de meegeleverde 
reservezekeringen. Beide zekeringen 
moeten dezelfde waarde hebben (let op 
opdruk!).
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8.2.2 Onderhoudsinstructies

Aanwijzing bij inspectie
• Wanneer het apparaat ca. 2 miljoen hefbewegingen uitgevoerd heeft, 

verschijnen in het driecijferig display gedurende ca. 3 seconden de te-
kens SEr telkens wanneer op de toets TRIM/SECT gedrukt wordt. 

 (omschakelen tussen trim- en snijmodus)
 Dit moet eraan herinneren dat bij het apparaat een inspectie door een 

door Leica erkende onderhoudstechnicus moet worden uitgevoerd, 
onafhankelijk van de mate waarin het apparaat belast werd.

Het apparaat is tijdens het gebruik nagenoeg onderhoudsvrij. Om een goede werking van het 
apparaat gedurende lange tijd te garanderen, adviseert Leica:

3. Het apparaat regelmatig door een door Leica 
erkende onderhoudstechnicus te laten con-
troleren. 

 De periode richt zich naar de mate waarin het 
apparaat belast wordt.

1. Het apparaat dagelijks grondig te reinigen.
2. Uiterlijk na afloop van de garantieperiode 

een onderhoudscontract af te sluiten. Meer 
informatie hierover krijgt u bij de voor u ver-
antwoordelijke klantenservicedienst.

Naargelang in welke van de in de tabel vermelde categorieën het apparaat kan worden inge-
deeld, worden de volgende inspectie-intervallen aanbevolen:

Voor onderhoud of reparatie mag het apparaat uitsluitend worden geopend door daar-
toe bevoegde onderhoudstechnici.

Categorie I Categorie II

Aantal insnijdingen/dag: > 8.000 insnijdingen/dag < 8.000 insnijdingen/dag

Belasting (uur/dag): > 5 uur/dag < 5 uur/dag

Snijsnelheid: Overwegend hoge snijsnelheid Langzame tot gemiddelde snij-
snelheid

Preparaatmateriaal: Verwerking van zachte en harde 
preparaten

Voor het grootste deel zacht 
 preparaatmateriaal

Onderhoud: Iedere 12 maanden Iedere 24 maanden

ò

8. Reiniging en onderhoud
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97 

88
11

10
Meshouder E :
• Klemhendel (11) voor de lateraalverschuiving.
• T-stuk (88) en geleiding (97) van de meshouder 

voor de lateraalverschuiving.
• Klemhendel (10) voor het lemmet.

Meshouder N en NZ:
• Glijvlakken van vingerbeschermer (8). 
• Kartelmoeren (73) voor meshoogteverstelling.

95

96

55

8.2.3 Apparaat met olie smeren

Eenmaal per maand de volgende onderdelen 
met de meegeleverde tandwielolie nr. 405 oliën  
(1 - 2 druppels zijn voldoende):

Apparaat en preparaathouder:
• Het klemdeel (95) van het snelspansysteem.
• Het T-stuk (55) op de basisplaat van de micro-

toom.
• De geleidingen (96) van de meshouderbasis 

op de basisplaat van de microtoom.
• Op de meshouderbasis het T-stuk (56).56

73

8

Meshouder N

Meshouder NZ

Afb. 76
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9.  Garantie en service

Garantie

Leica Biosystems Nussloch GmbH staat ervoor in, dat het geleverde con-
tractproduct onderworpen werd aan een omvangrijke kwaliteitscontrole 
conform de interne keuringsnormen van Leica, en dat het product niet be-
hept is met gebreken en alle gegarandeerde technische specificaties en/
of overeengekomen eigenschappen bezit.
De omvang van de garantie richt zich naar de inhoud van het afgesloten 
contract. Bindend zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van uw bevoegde 
Leica-dealer resp. de firma waarbij u het contractproduct gekocht heeft.

Service-informatie

Neem voor technische ondersteuning of het bestellen van vervangende 
onderdelen contact op met de vertegenwoordiger of dealer van Leica bij 
wie dit apparaat gekocht is.
Hierbij is de volgende informatie nodig:

• Modelaanduiding en serienummer van het apparaat.
• Locatie van het apparaat en naam van de contactpersoon.
• De reden voor het inroepen van ondersteuning.
• De leverdatum van het apparaat.

Stilzetten en afvoeren

Het apparaat of onderdelen van het apparaat moeten conform ter plaatse 
geldende wetgeving worden afgevoerd.
Daarbij moet vooral gelet worden op de lithiumcel van de elektronicaprint-
plaat!
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10.   Decontaminatieverklaring

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany

Tel.:  ++49 (0) 6224 143 0
Fax: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Antwoord A aankruisen, indien van toepassing. Indien niet, vul dan a.u.b. alle vragen bij deel 
B in en vermeld ook de gevraagde extra informatie.

Decontaminatieverklaring

Gegevens typeplaatje Model (zie typeplaatje)* SN (zie typeplaatje)*

REF (zie typeplaatje)*

Dit apparaat is niet in aanraking gekomen met ongefixeerde biologische preparaten.A
B

Inwendige of uitwendige bereiken van het apparaat waren blootgesteld aan de volgende 
gevaarlijke substanties:

Ja Nee
Bloed, lichaamssappen, pathologische preparaten

Andere gevaarlijke biologische substanties

Chem. stoffen/gezondheidsbedreigende substanties

Andere gevaarlijke substanties

Ja

Dit apparaat werd schoongemaakt en ontsmet:
Ja Nee

Indien ja, met welke methoden:

Indien nee**, vermeld de redenen:

Overige informatie

Overige informatie

** Niet terugzenden zonder schriftelijke toestemming van Leica Biosystems.

Het apparaat werd voorbereid voor handling en transport zonder risico’s.
Gebruik indien aanwezig a.u.b. de originele verpakking.

Ja Nee

1

3

2

Datum/Handtekening* 

Naam*

Positie*

E-mail

Instituut*

Afdeling*

Adres*

Telefoon* Fax

Belangrijk voor een correcte acceptatie van de zending: 
Voeg a.u.b. een kopie van deze bevestiging bij de zending of overhandig deze aan de servicetechnicus. De verzender is verantwoordelijk 
voor retourzendingen door Leica, voor het geval dat deze verklaring ontbreekt of onvoldoende is ingevuld. 
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan a.u.b. contact op met uw dichtstbijzijnde Leica-dealer.
Leica intern: Indien bekend, job- en RAN-/RGA-nummer opgeven: 

Job Sheet No.:                                     _______________         BU Return Authorisation Number: ______________        SU Return Goods Authorisation:   ______________
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Geachte klant,
Elk product dat naar Leica Biosystems moet worden opgestuurd of waaraan ter plaatse onderhoud moet worden gepleegd, moet op correcte wijze 
worden schoongemaakt en ontsmet. Aangezien een decontaminatie wat betreft door prionen veroorzaakte ziektes, zoals bijvoorbeeld CJD, BSE of 
CWD, niet mogelijk is, kunnen apparaten die in aanraking zijn gekomen met prionenhoudende preparaten, niet voor reparatie worden teruggestuurd 
naar Leica Biosystems. Een reparatie van met prionen besmette apparaten ter plaatse wordt pas uitgevoerd, nadat de servicetechnicus is 
ingelicht over de risico’s, geïnstrueerd werd over de voor de betreffende inrichting geldende richtlijnen en procedures en uitgerust werd met 
een veiligheidsuitrusting. Vul a.u.b. deze verklaring zorgvuldig in en voeg een kopie bij het apparaat. Bevestig deze op de buitenkant van de 
transportkist of overhandig deze direct aan de servicemonteur. Pas wanneer de onderneming of de servicetechnicus de bevestiging over een 
decontaminatie heeft ontvangen, worden opgestuurde pakketten geopend of onderhoudsmaatregelen op gang gebracht. Opgestuurde producten 
die door de onderneming als potentiële bron van gevaar worden beschouwd, worden onmiddellijk ongefrankeerd teruggestuurd naar de afzender. 
Aanwijzing: microtoommessen moeten in de bijbehorende box worden verpakt. Obligatoriske oplysninger: Verplichte gegevens: De met een * 
gemarkeerde velden moeten worden ingevuld. Afhankelijk van of het apparaat gecontamineerd is of niet, vult u ook deel A of deel B volledig in.

Radioactiviteit
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Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany

Tel.:  ++49 (0) 6224 143 0
Fax: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Antwoord A aankruisen, indien van toepassing. Indien niet, vul dan a.u.b. alle vragen bij deel 
B in en vermeld ook de gevraagde extra informatie.

Decontaminatieverklaring

Gegevens typeplaatje Model (zie typeplaatje)* SN (zie typeplaatje)*

REF (zie typeplaatje)*

Dit apparaat is niet in aanraking gekomen met ongefixeerde biologische preparaten.A
B

Inwendige of uitwendige bereiken van het apparaat waren blootgesteld aan de volgende 
gevaarlijke substanties:

Ja Nee
Bloed, lichaamssappen, pathologische preparaten

Andere gevaarlijke biologische substanties

Chem. stoffen/gezondheidsbedreigende substanties

Andere gevaarlijke substanties

Ja

Dit apparaat werd schoongemaakt en ontsmet:
Ja Nee

Indien ja, met welke methoden:

Indien nee**, vermeld de redenen:

Overige informatie

Overige informatie

** Niet terugzenden zonder schriftelijke toestemming van Leica Biosystems.

Het apparaat werd voorbereid voor handling en transport zonder risico’s.
Gebruik indien aanwezig a.u.b. de originele verpakking.

Ja Nee

1

3

2

Datum/Handtekening* 

Naam*

Positie*

E-mail

Instituut*

Afdeling*

Adres*

Telefoon* Fax

Belangrijk voor een correcte acceptatie van de zending: 
Voeg a.u.b. een kopie van deze bevestiging bij de zending of overhandig deze aan de servicetechnicus. De verzender is verantwoordelijk 
voor retourzendingen door Leica, voor het geval dat deze verklaring ontbreekt of onvoldoende is ingevuld. 
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan a.u.b. contact op met uw dichtstbijzijnde Leica-dealer.
Leica intern: Indien bekend, job- en RAN-/RGA-nummer opgeven: 

Job Sheet No.:                                     _______________         BU Return Authorisation Number: ______________        SU Return Goods Authorisation:   ______________
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Geachte klant,
Elk product dat naar Leica Biosystems moet worden opgestuurd of waaraan ter plaatse onderhoud moet worden gepleegd, moet op correcte wijze 
worden schoongemaakt en ontsmet. Aangezien een decontaminatie wat betreft door prionen veroorzaakte ziektes, zoals bijvoorbeeld CJD, BSE of 
CWD, niet mogelijk is, kunnen apparaten die in aanraking zijn gekomen met prionenhoudende preparaten, niet voor reparatie worden teruggestuurd 
naar Leica Biosystems. Een reparatie van met prionen besmette apparaten ter plaatse wordt pas uitgevoerd, nadat de servicetechnicus is 
ingelicht over de risico’s, geïnstrueerd werd over de voor de betreffende inrichting geldende richtlijnen en procedures en uitgerust werd met 
een veiligheidsuitrusting. Vul a.u.b. deze verklaring zorgvuldig in en voeg een kopie bij het apparaat. Bevestig deze op de buitenkant van de 
transportkist of overhandig deze direct aan de servicemonteur. Pas wanneer de onderneming of de servicetechnicus de bevestiging over een 
decontaminatie heeft ontvangen, worden opgestuurde pakketten geopend of onderhoudsmaatregelen op gang gebracht. Opgestuurde producten 
die door de onderneming als potentiële bron van gevaar worden beschouwd, worden onmiddellijk ongefrankeerd teruggestuurd naar de afzender. 
Aanwijzing: microtoommessen moeten in de bijbehorende box worden verpakt. Obligatoriske oplysninger: Verplichte gegevens: De met een * 
gemarkeerde velden moeten worden ingevuld. Afhankelijk van of het apparaat gecontamineerd is of niet, vult u ook deel A of deel B volledig in.

Radioactiviteit
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