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 Ligar e configurar o Microscópio LEICA DMI4000B (CAMPO CLARO) 

1. Ligar o computador e o monitor (os dois nobreaks devem ficar sempre conectados à rede elétrica); 

2. Ligar a fonte de energia do microscópio (LEICA CTR 4000); 

3. Abrir o programa "LAS V4.12" (ícone na área de trabalho); 

4. Posicionar a lâmina na platina e ajustar canhão de aumento (para aumento de 100x usar óleo de imersão); 

5. Focar o campo desejado e efetuar os ajustes de intensidade nos botões "INT" na lateral esquerda do 

microscópio; 

6. Puxar o pino na lateral direita do microscópio para transpor a imagem da câmera para o computador; 

7. No software não alterar nada na aba "Setup"; 

8. Na aba "Acquire > Camera" selecionar "Automatic exposure" ou configurar manualmente as 

(Exposure/Gain/Saturation/Gamma); 

9. Efetuar os ajustes e clicar em "ACQUIRE IMAGE" para fazer o registro da imagem; 

10. Criar ou selecionar a pasta onde o arquivo será salvo dentro de "Usuários Microscópio > Usuários externos" 

(para colaboradores) ou "Usuários Microscópio > BioRep" (para integrantes do Laboratório); 

11. Na aba "Browse" é possível visualizar as informações das imagens adquiridas; 

12. Na aba "Process" é possível inserir informações nas imagens tais como barra de escala; 

13. Na aba "Analysis" encontram-se as ferramentas de medição das imagens. 

 

 PARA UTILIZAÇÃO DA FLUORESCÊNCIA 

14. Ligar a fonte da lâmpada de fluorescência (ebq 100); 

a. Anotar na ficha de uso o horário de início e término do uso da lâmpada; 

15. Abrir o programa "LAS AF" (ícone na área de trabalho); 

16. No software não alterar nada na aba "Configuration"; 

17. Na aba "Acquire > Experiments" clicar em "New" (para criar um novo experimento); 

18. Na aba “Acquisition” manter o tempo de exposição para todas as imagens ou configurar manualmente 

(Exposure/Gain/Intensity); 

19. Na aba “Light Path > Contrast method" selecionar "FLUO"; 

20. Configurar os filtros de fluorescência (azul/verde/vermelho) - Fcr1, Fcr2, Fcr3; 

a. A4 – Faixa de excitação UV (BP 360/40); 

b. L5 – Faixa de excitação azul (BP 480/40);  

c. N2.1 - Faixa de excitação verde (BP 515-560). 

21. Colocar a lâmina virada para baixo na platina; 

22. Ajustar canhão de aumento (Obs.: para aumento de 100x usar óleo de imersão); 

23. Botão "SHUTTER" do microscópio (ativa/desativa fluorescência); 

24. Botão de intensidade na lateral esquerda do microscópio (controle de luminosidade); 

25. Puxar o pino na lateral direita do microscópio para transpor a imagem da câmera para o computador; 

26. Clicar em “LIVE” para visualizar em tempo real a imagem; 
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27. Clicar em “SINGLE IMAGE” para fazer o registro de uma única imagem; 

28. Clicar em “CAPTURE IMAGE” para capturar as imagens nos diferentes filtros além da imagem com 

sobreposição dos filtros; 

29. Em "Acquire > Experiments" clicar com botão direito na imagem desejada e "EXPORT" para exportar a 

imagem; 

 

 Desligamento do Microscópio LEICA DMI4000B 

1. Ao finalizar fechar o programa em uso "LAS V4.12" ou “LAS AF”; 

2. Deligar a fonte de energia da fluorescência; 

3. Desligar a fonte de energia do microscópio; 

4. Desligar o computador e o monitor; 

5. Obs.: manter sempre ligados os nobreaks e limpar o óleo de imersão com lenço Kimwipes se usar a objetiva 

de 100x; 

6. Assinar a ficha de uso do microscópio. 

 


