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TCM 400
Manual do Usuário
Microscópio Invertido para Cultura

Para assegurar o uso correto deste instrumento e também para evitar qualquer lesão enquanto usando
o instrumento, recomendamos a leitura completa deste manual antes do uso
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1

INTRODUÇÃO

O microscp
ó io invertido TCM 400 estabelece um novo padrão para os microscópios invertidos de cultura de tecido .
Combina alta performance e estilo próprio aliado a alta qualidade pela qual Labomed é conhecida. A excelente imagem
e o conforto de uso são os fundamentos do Labomed TCM400.
O desenho ergonômico do TCM400, esteticamente configurado é a escolha óbvia para IVF, ICSI e estudos de cultura na
era da biociência. Oferecido com um sistema óptico Infinito True Color, seleção de tubos de observação, movimento de
torre suave, platina extensível e micromanipuladores que asseguram um desempenho supremo.
O usuário deve estar atento que a proteção dada pelo equipamento pode ser prejudicada se for usado com acessórios
não fornecidos ou recomendados pelo fabricante ou com um uso não especificado pelo fabricante.
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2 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

TCM 400

1. Apsó o uso do microscópio para a observação de amostras contendo
bactérias, limpe as partes que entraram em contato com a amostra
para evitar infecção..
Assegure-se da remoção da amostra antes de movimentar este
¡
aparelho. No caso da danificação da amostra devido à operação
errônea da mesma, é importante limpar todas as superfícies que
entraram em contato com a amostra
2 A fim de evitar potenciais choques e queimaduras, ao trocar a lâmpada
de halogênio, desligue o interruptor principal do microscp
ó io e
desconecte o cabo de alimentação da tomada com antecedência.
Sempre que fizer a troca de lâmpada e logo após o uso, deixe o
encaixe da lâmpada esfriar antes de tocá-la. (FIG.1)
Fig. 1
Substituiçe
õ s adequadas para a lâmpada: lâmpada de halogênio 6V30W P/N EL-455
ó io numa mesa ou tribuna robusta e evite bloquear a ventilação em baixo da base. Não coloque o
3. Instale o microscp
microscópio numa superfície flexível, uma vez que isso pode resultar no bloqueio da ventilação e causar
superaquecimento e fogo.
4. Use sempre o cabo de alimentação fornecido pela LABOMED. Caso contrário, o desempenho seguro do produto
não pode ser garantido.
ó io e o cabo da tomada estão conectados corretamente. Se o fio
5. Sempre se assegure de que o fio terra do microscp
terra não estiver instalado adequadamente, LABOMED não pode garantir um desempenho elétrico seguro do
equipamento.
6. Nunca deixe objetos metálicos entrarem na estrutura de ventilação do microscópio, uma vez que isso pode
resultar em lesões ao usuário e danos ao equipamento.
7. Depois da utilização do microscópio, assegure-se de desconectar o cabo de alimentação do microscópio ou
da tomada.

As seguintes categorias de cd
ó igo descrevem o grau de perigo ou dano que pode acontecer no caso de um
erro do usuário feito em ignorância destes símbolos.

Símbolo

Explicação
Símbolo de partes quentes.
Este símbolo é colocado nas lâmpadas de casa e em outras partes para
indicar que elas podem estar quentes. Nunca toque nestas partes logo após
o uso do equipamento. Permita tempo suficiente para esfriar antes de lhes
tocar. No caso de erro do usuário, é possível haver ferimentos.

WARNING

!

ATTENTION

No caso de erro do usuário, é possível morte ou lesão séria
No caso de erro do usuário, o produto pode ser danificado.
O seguinte descreve diretivas de ícone

!

Este ícone indica "Se refira ao Manual de Utilisador " e "Precaução.”
Este ícone representa a terra produtiva.
Este ícone representa uma corrente alternada.
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Este ícone representa que o interruptor de corrente esta DESLIGADO
Este ícone representa que o interruptor de corrente esta LIGADO

Informação de etiqueta
SN

Número que segue este símbolo indica o número de série do equipamento.

REF

Caráter que segue este símbolo indica o número de catálogo do equipamento.

! Precaução

Se o microscp
ó io for usado de maneira não especificada no manual, a segurança do usuário não pode ser garantida.
Além disso, o equipamento também pode ser danificado. Sempre manuseie o equipamento como descrito no manual
de instrução.
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Começar

1. Um microscp
ó io é um instrumento de precisão com componentes de vidro delicados. Por favor manipule com
cuidado.
2. Não use o microscópio em locais sujeito a luz solar direta, temperatura alta, umidade, pó e vibrações. (Para as
condições operacionais, veja capítulo 14, "ESPECIFICAÇÕES")
3. O microscp
ó io é ventilado através de convecção natural. Esteja certo de deixar espaço suficiente (10 cm ou mais) ao
redor do corpo ao instalar a unidade.
! Para impedir danos, não segure o microscópio pela plataforma ou tubo de observação.

Remova o amostra do clipe da plataforma enquanto transportando a unidade para evitar dano ao slide da
amostra.
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Manutenção e armazenamento

1. Limpe todos os componentes de vidro esfregando suavemente com o pano de limpeza fornecido. Para remover
impressões digitais ou manchas de óleo, esfregue com um pano de limpeza ligeiramente umedecido com uma
!

2.

3.
4.
5.
6.

3

mistura Éter PA.
Como os solventes como petrló eo e isopropanol são altamente inflamáveis, eles devem ser utilisados
cuidadosamente. Mantenha estas substâncias químicas longe de chamas abertas ou fontes potenciais
de faíscas elétricas - por exemplo, equipamento elétrico que está sendo "LIGADO" ou "DESLIGADO".
Também se lembre sempre de só usar estas substâncias químicas num quarto bem-ventilado.
Não tente usar solventes orgânicos para limpar os componentes do microscópio à exceção dos componentes de
vidro. Para limpar componentes que não são de vidro, use um pano macio, sem fiapos e umedecido com um
detergente neutro diluído ligeiramente.
Não desmonte qualquer parte do microscópio pois isto poderia resultar em mau funcionamento ou poderia
influenciar o desempenho
Quando não usar o microscópio, assegure-se que a armação está completamente esfriada antes de armazenar a
unidade numa caixa ou cobri-lo com a capa de poteção contra o pó (fornecida).
Para limpar o condensador, remova o condensador e gire-o no sentido anti-horário. Esfregue a lente dianteira do
condensador com a solução de limpeza óptica (mistura sugerida acima) e pano de limpeza da lente.
Obedeça as suas regras locais para a disposição de produtos.

TCM 400
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Cuidado e Manutenção

Seu microscp
ó io foi projetado para uma vida operacional longa e segura, requerendo o mínimo de manutenção.
Em geral, a manutenção de rotina limita-se a manter as partes funcionais do aparelho lubrificadas e as partes
ópticas limpas. Mantenha sempre o microscópio coberto contra o pó, quando não utilizado.

Limpeza p
ó tica:
1. As objetivas foram ajustadas prevenir qualquer dano durante transporte. Para remover uma objetiva, gire-a à
esquerda e segure firmemente para evitar que escorregue.
2. Para limpar as superficies da lente, remova o pó usando uma escova macia ou ar comprimido (latas disponíveis
na sua loja de eletrônica local). Para remover marcas de dedo ou gordura, deve ser usado um pano de limpeza
macio ou o lenço da lente ligeiramente umedecido com uma solução de limpeza (Éter PA). Para limpar a óptica,
use Metanol. Tenha bastante precaução quando usando Metanol. Coloque as objetivas/oculares numa
superfície sem pó (por exemplo, numa folha de papel alumínio). Todos os demais componentes ópticos a serem
limpos devem estar o mais acessível possível.
3. Remova todas as partículas de pó soltas com ar comprimido ou um míni soprador de pó .
4. Remova toda a sujeira solvú el em água com água destilada. Se isso não for bem-sucedido, repita o procedimento
com uma solução de sabonete líquido diluído. Remova qualquer resíduo com um cotonete de algodão seco.
5. Para remover óleo, use inicialmente uma solução com sabonete líquido diluído. Se o resultado não for
satisfatório, repita o procedimento usando um solvente (Éter PA)
6. Deve-se sempre usar um solvente para remover gordura.
7. A limpeza deve ser feita num movimento espiral, do centro para a extremidade, nunca em movimentos de
ziguezague que somente espalham a sujeira. Em superfícies ópticas maiores (por exemplo, o canhão de
lentes) o movimento espiral deve ser iniciado da extremidade até o centro e, depois, do centro para a
extremidade. Normalmente, recomenda-se este movimento de limpeza várias vezes.
Recomenda-se a utilização pura de éter de petróleo volátil ou de uma solução de limpeza óptica como explicado
acima no ponto 3.

zig-zag motion (X)

spiral motion ( )

Limpe fazendo um movimento em espiral; nunca em ziguezague!
2. Limpeza de superficies pintadas:
Evite o uso de qualquer solvente orgânico (por exemplo, thinner, xileno, éter, álcool, etc) para a limpeza das
superfícies pintadas do instrumento. Estas somente podem ser limpas com tecidos de micro-fibra ligeiramente
umedecidos. Poeira e outros tipos de sujeira podem ser removidos com uma escova de cabelo macia, usada
só para esta finalidade.
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3 CONFIGURAÇÃO DO Lx 500

TCM 400 Binocular

TCM 400 Trinocular

TCM 400 Ergonomic
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TCM 400
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TCM 400
DESEMBALANDO SEU MICROSCÓPIO

TCM400 vem embalado em segurança num pacote de espuma feito a medida, para prevenir todos os choques e
danos causados pelo transporte.
Tenha a certeza de que você recebe todos os seguintes componentes antes de descartar o material da embalagem:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
I.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Corpo do microscp
ó io
Tubos de observação, como requisitado
Oculares
Alojamento de iluminação
Placas de extensão da plataforma
Placa de amostra
Deslizador da platina
Telescp
ó io da platina.
Objetivas
Filtro azul
Filtro verde
Filtro geado
Ferramentas de instalação
Cabo de alimentação
Fusíveis disponíveis, como requisitado
Lâmpada de reserva, como requisitado
Adaptador para telescp
ó io
Capa proteção contra pó
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TCM 400
COMPONENTES PADRÃO
¡
Depois de desembalar seu microscópio, tenha certeza que todos os conteúdos seguintes estão presentes.
"Por favor note que os conted
ú os de seu microscópio podem variar como a configuração opcional, método
contrastante ou corpo vendo optados para pode não ser da configuração standard realçado aqui"

Luz do dia (azul) filtro

Allen torcedura 3mm

7

Filtro verde

Cabço de força

Filtro geado

Telescp
ó io de Platina
com adaptador

Oculares emparelhado

6V30W lâmpada de
halogênio
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ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Diagrama de sistema de Acessró ios opcionais

iVu

Adaptador vídeo

Adaptador de DSC

iVu 3000

iVu 1500

Binocular cabeça

WF 16x

Filtro azul

LW PH 10x

Filtro verde

LW PH 20x

Filtro geado

iVu

5000

iVu 5000

iVu

7000

iVu 7000

Ergonômico cabeça

Trinocular cabeça

WF 10x

LW PH 4x

3000

WF 20x

LW PH 40x (SL)

lâmpada de halogênio

Bateria recarregável,
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CONFIGURAÇÃO INICIAL E MONTAGEM
Montando as objetivas
Segure o revólver girando a maçaneta de ajuste macro para trás.
Remova as tampas para prevenção de pó do revólver
Aparafuse a objetiva com a ampliação mais baixa no revólver rotativo
do lado esquerdo do microscópio. Vire o revolver à direita e monte as
objetivas restantes em ordem de ampliação ascendente. Faz a
mudança de ampliação ficar mais fácil. (Fig. 2)
!
!

Limpe as objetivas periodicamente.
Cubra qualquer posição não usada com as tampas de
prevenção de pó para prevenir que sujeira e pó entrem para
dentro.

Fig. 2

2

Cabeça de observação

Instale a cabeça de observação usando o procedimento seguinte:
1. Use a chave de allen de 3mm (fornecida), solte o parafuso que
prende a cabeça (1) e remova a tampa de cobertura de pó
fornecido da abertua da parte superior do corpo do
microscópiocomo também na parte inferior da cabeça de
observação.
2. Monte a cabeça de observação encaixando as partes que se
encontra na cavidade da parte superior do corpo do microscópio
3. Aperte o Parafuso que prende a cabeça (1) depois de posicionar
a cabeça de observação como deseja. Veja a figura 3.

1

Fig. 3

3

Montagem das oculares

Insira as oculares no tubo ocular da cabeça de observação usando o
procedimento seguinte:
1. Remova as tampas protetoras do tubo de observação.
2. Insira os oculares 10x na manga ocular e aperte o parafuso.

Fig.4
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4.1

Unidade de base
A unidade de base é montada com um mecanismo de
foco co-axial, torre, prato de platina e o braço da lâmpada
como mostrado na figura (Fig. 5).

Fig.5

4.2

Instalação do iluminador de luz transmitida
1. Insira o iluminador na abertura do braço e gire o
luminador 90° no sentido horãrio de forma a que as
letras "NA 0.30" estejam diretamente viradas para a
frente. Veja fig 6.1
2. Aperte o parafuso usando uma chave de allen 3.0mm
fornecida com o microscp
ó io. Veja fig 6.2

Fig. 6.1

Fig. 6.2

Allen wrench 3.0mm
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TCM 400

Slider de platina e filtro

D
OME
LAB

4.3

1. Segure o slider de platina para cima (LABOMED escrito no lado virado
para cima) com o dedo à direita e deslize-o suavemente para dentro da
abertura. Como mostrado na Fig. 7. O slider de platina tem um trinco em
três posições i.e. 4x/10x, 20x/40x e trinco de campo claro.
2. o filtro azul é colocado no cartucho de suporte do filtro. O cartucho pode
ser facilmente encaixado na armação da lâmpada. Segure o cartucho
com o seu dedo indicador e polegar e deslize-o para dentro. Veja fig 8.

Fig. 7

Fig. 8

4.4

Cabeça de observação

Head
Locking screw

Fig. 9
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1. Solte o parafuso que prende a cabeça usando um chave de allen
2.0mm (fornecida com o microscópio) para uma posição de onde não
sai. Veja fig 9.
2. Ponha a cabeça de observação encaixando as partes que se encontra
na cavidade da parte superior do corpo do microscópio .
3. Aperte o parafuso que prende a cabeça depois de girar a cabeça
binocular para a sua posição de uso preferida.

TCM 400

5.0
5.0

Adjusting
Ajuste
da the
distância
Interpupillary
inter-pupilar
Distance
e dioptria
and Diopter
Ao olhar pelas oculares, mova-as até que os campos de visão da
direita e da esquerda coincidam completamente. Isto indica o seu IPD.

Fig. 10

5.1

Ajustando a dioptria
Ajuste o valor da dioptria para "0" na ocular lateral esquerda. Enquanto
olhando pela ocular esquerda com seu olho esquerdo, vire os botões
de ajuste de foco macro e micro para fazer a amostra ficar em foco.
Ajuste o valor da dioptria para "0" na ocular lateral direita e enquanto
olhando pela ocular direita com seu olho direito, vire o anel de ajuste
de dioptria para focalizar na amostra. Veja a figura 10 e 11

Diopter ring

Fig. 11

6.0
5.0

Adjusting the
Montando
a extensão
Interpupillary
de platina
Distance
e platina
and Diopter
mecânica
A placa de extensão de platina pode ser montada no lado esquerdo
ou direito ou em ambos os lados da platina para ampliar a superfície
da platina. Porém, a placa de extensão da platina e a platina
mecânica não podem ser usados simultaneamente no mesmo lado.
Placa de Extensão da platina: Aparafuse a placa de extensão na
platina encaixand o parafuso na parte vazia por baixo. Aperte-os com
a mão até que a placa esteja fixa com firmeza. Veja a figura 12.1 e
12.2
Platina mecânica: pode ser montada em qualquer lado da platina.
Monte da mesma maneira que a placa de extensão de platina. Veja a
figura fig 12.3.

Fig. 12.1

P/N 7121000-515

Fig. 12.2

P/N 7121300

Fig. 12.3
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7.0
5.0

Adjusting theda
Substituição
Interpupillary
lâmpada Distance and Diopter

Guide hole

Use só as lâmpadas de halogênio de alta intensidade 6V-30W
recomendadas.
Abra o soquete da lâmpada e retire a lâmpada fundida
usando um pano macio. Insira suavemente a lâmpada nova.
Não aperte a lâmpada demasiado porque pode causar danos
na lâmpada ou mão.
Ajuste o soquete da lâmpada alinhando os alfinetes guia com
os buracos guia do condensador. Empurre o soquete da
lâmpada suavemente no iluminador de luz transmitida. (Fig.
13, 14)

Fig. 13

Guide
pins

Fig. 14
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TCM 400
PROCEDIMENTO DE OBSERVAÇÃO DETALHADO

Ligar a lâmpada

1. Ponha o interruptor principal em "I" (LIGADO) como indicado na Figura
15.
2. Girar a chave de ajuste de intensidade de luz (fig.10) na
direção da seta aumenta o brilho e na direção oposta à seta diminui
o brilho. As ilustrações em volta da chave indicam o nível de
intensidade.

-

0

Fig. 15

2

Colocando a amostra na platina

Coloque a amostra no prato da platina. No caso de a amostra estar na
placa de petri, mantenha-a no suporte da placa de petri.
No caso de você estar usando um frasco alto, remova a lente frontal do
condensador girando-a para a esquerda para caber no frasco. Como
mostrado na fig. 16
No caso do seu microscópio ter uma platina mecânica montada e você
estár a usar uma lamina ou prato 90, use os suportes apropriados.

Fig. 16

3

Ajustando o foco

Procedimento de Focagem (Figura 1 7)

3
1
2
Fig. 17

1.Gire o botão de ajuste de foco macro (1) na direção horária para que a
objetiva (3) fique o mais próxima possível da lâmina (recomenda-se
iniciar com a 10X).
2. Ao observar a lâmina através das oculares, gire lentamente o botão de
ajuste de foco macro (1) na direção anti-horária para baixar a platina.
3. Quando um foco aproximado for obtido (uma imagem é detectada), gire
o botão de ajuste de foco macro (2) na direção anti-horária para
melhorar a focagem.
Distância Focal (DF)
Refere-se à distância entre cada objetiva e a lâmina, quando o foco
preciso da amostra é obtido.

Objective
Magnification
WD (mm)

4X

16

10X

20X

40X

7.2

5.35

2.0
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Ajuste da distância inter-pupilar

Consiste no ajuste das duas lentes oculares para alinhar com as
pupilas dos olhos, de forma que se possa observar a imagem
microscp
ó ica como uma visão tridimensional. Isso é de imensa ajuda
para reduzir fadiga e desconforto durante a observação.
Ao olhar pelas oculares, mova-as até que os campos de visão da
direita e da esquerda coincidam completamente. A posição do ponto
de índice (o) indica o valor da distância inter-pupilar.
Anote sua distância inter-pupilar para que ela seja rapidamente
reproduzida. Isto pode acontecer quando mlú tiplos usuários trabalham
com o microscópio.

Fig. 18

5

Ajustando a dioptria

Ajuste a dioptria para "0" na ocular do lado esquerdo. Enquanto
olhando pelo ocular esquerda com o seu olho esquerdo, vire os botões
de ajuste de foco macro e micro para fazer a amostra ficar em foco.
Ajuste a dioptria para "0" na ocular direita e enquanto olhando pela
ocular direita com seu olho direito, vire sómente o anel de ajuste de
dioptria para focalizar a amostra.

Fig. 19

Usando proteção para os olhos
Quando estiver usando có ulos
Utilize a proteção ocular na posição normal, dobrada para baixo. Isso
vai prevenir os óculos contra arranhões.
Quando não estiver usando óculos
Puxe a proteção para fora (na direção da seta) para prevenir que luz
indesejada entre na sua linha de visão.

Fig. 20
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GUIA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sob certas condiçe
õ s, o desempenho desta unidade pode ser afetado adversamente por outros fatores e não por
defeitos. Se surgirem problemas, examine a seguinte lista e tome as medidas corretivas que forem necessárias. Se
você não puder resolver o problema depois de ter verificado a lista completamente, por favor contate os agentes de
serviço para assistência.

Problema
Embora a iluminação esteja ligada,
o campo de visão está escuro.

Causa
O alfinete do soquete não está
conectado com a coluna de
iluminação na parte de trás do
instrumento.
A lâmpada está queimada

Solução
Conecte-o
Substitua a lâmpada
Ajuste a iluminação para a posição
desejada

O controle de intensidade da luz está
demasiado baixo
A objetiva não está em posição
Fusível fundido

Tenha certeza que a objetiva
está colocada corretamente
Substitua os fusíveis (250V / 5
Ampères)

Sujeira ou pó na amostra

Limpe a amostra

Sujeira ou pó nas oculares

Limpe-as completamente

- Imagem não é nitida
- Contraste não é nitido.
- Detalhes são indistintos
- Efeito de contraste de platina não
pode ser obtido.

O objetiva não está colocada
corretamente.
O diafragma da iris de abertura está
aberto ou parado demasiado baixo
na observação do campo brilhante
O anel de luz do condensador não é
igual ao anel de platina e platina

Substitua com uma amostra
limpa.
Limpe as oculares suavemente.
Ajuste a abertura.

Um lado da imagem tem
nebulosidade.

O revolver rotativo não está
corretamente encaixado

Tenha certeza que o revolver
rotativo está trancado corretamente
no lugar
Monte corretamente na platina

Sujeira ou pó é visível no
campo de observacão

A visibilidade é pobre.

A amostra não está montada
corretamente na platina.
O desempenho óptico de
embarcação de cultura do prato de
baixo não é bom
lâmpada e a claridade estão
instáveis.

é demasido difícil girar a maçaneta
de ajuste grosso

o campo de visão de um olho não
é igual ao outro.

Ajuste a posição annulus do
condensador

Use uma embarcação com boas
características de irregularidade
de perfil.

A voltagem da corrente flutua

Use um estabilizador de voltagem.

A lâmpada está quase queimada.
O cabo de alimentação não
está bem ligado.

Substitua a lâmpada.

O anel de ajuste de tensão
está demasiado apertado

Solte adequadamente

O anel de ajuste de tensão
está demasiado solto

Aperte adequadamente

Ajuste incorreto da distância interpupilar.

Ajuste a distância inter-pupilar

Ajuste incorreto da dioptria

Ajuste a dioptria

Lige-o com firmeza.
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10 ESPECIFICAÇÕES
1. Iluminação

Sistema de iluminação de halogênio embutido

2. Mecanismo de Focagem

Platina com mecanismo de ajuste de altura
Escala de ajuste fino: 0.2mm por graduação; Traço de ajuste fine: 0,2mm por turno
Ajuste total: 28mm
Focagem co-axial grosseira e fina na esfera de rolamento.

3. Revlóver giratório

Posiçe
õ s quádruplas fixas

4. Tubo de observação

5. Platina

Binocular

Trinocular

Ergonomic

Nm
ú ero de campo

22

22

22

Ângulo de Inclinação do Tubo

30°

30°

0°to 25°

Variação de ajuste da
distância inter-pupilar

52-75

52-75

52-75

Tamanho

240 x 160mm (com platina mecânica)

Variação de movimento

6. Condensador

78 x 54mm

Presilha

Slide e placa de petri

Tipo

Condensador Incidente (filtro de luz do dia separado)

N. A.

0.30

Diafragma de abertura íris

Embutido

õs
7.Dimense

495.0mm (Comprimento) x 300.0mm (Largura) x 470mm (Altura); 9.5 kg net

8. Elétrico

Lâmpada

Halogen, 6V-30W

Vida da lâmpada

Até 5 horas

Entrada

100V-240V AC, 50/60 Hz

9. Ambiente operacional

Uso interno
Altitude máxima de 2000 metros
Temperatura ambiente: de 5?
Máxima Umidade Relativa: 80% para temperaturas até 31ºC (88ºF)
diminuindo linearmente para 70% a 34?
(104ºF)
Tensão de Alimentação: 100 VAC PARA 240 VAC
Flutuação da Tensão de Alimentação: não excedente a 10% da tensão normal
Consumo de energia: 50W; Fusãvel: F5A/250V
Fonte de alimentação para a lâmpada de halogênio: 6V a 30W
Grau de poluição: 2 (conforme IEC60664)
Instalação / Categoria de Sobre-tensão: II (de acordo com a IEC60664).
PRECAU? :
?
SUBSTITUI?
AVISO:
ALTA TENS?
ENTRADA DE PODER
TERRA
AVISO: TEMPERATURA ALTA
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