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Med et rent mikroskop blir arbeidsdagen din enklere og mer presis. 
Her er noen tips for vedlikehold av mikroskop. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlikehold av mikroskopet. 

Mikroskoper samler støv, skitt og olje over tid, så regelmessig periodisk vedlikehold og 

renhold er nødvendig for å garantere høy kvalitet på mikroskopet. Vi har samlet noen tips slik 

at man kan forlenge bildekvalitet og levetid på mikroskopet.  

Dekk alltid mikroskop med støvhette når du ikke bruker det. Enten mikroskopet blir lagret ute 

i det fri eller i et lukket kabinett, er det viktig å dekke til med støvhette til alle tider. 

 
En viktig bidragsyter til mikroskopets slitasje er støv og rusk. Ethvert mikroskop, spesielt de 

som ikke brukes ofte, kan samle støv fra luften og forårsaker skade og forringelse av 

bildekvaliteten over tid. 

 

Den beste prosessen med å rense ditt mikroskop er å først rengjøre for grovere skitt, deretter 

blåse av fint støv og til slutt tørke bort eventuelt gjenværende forurensninger.  

Noen optiske overflater er mer følsomme for smuss enn andre.  

Frontlinsen på objektivene er spesielt kritiske og jo mindre overflate og avstand,  

jo større er faren for tilsmussing av frontlinsen. 
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Et mikroskop som brukes daglig samler ofte skitt, støv og olje fra hendene som kan forårsake 

skade på fokus knotter, revolveren, X/ Y kontroller for kryssbord, rammen og andre områder 

av mikroskopet over tid. Sørg for å rense disse områdene regelmessig med enten en fuktig 

klut eller en mild såpe, om fast sittende skitt og olje ikke kan fjernes.  

Oljerester eller tilsetningsstoffer i noen trykkluft spray kan skade mikroskopet eller 

objektivet. For å blås av støv, bare bruk mikroskop spesifisert trykkluft i korte støt over 

linsene og objektivene, ikke vinkelrett på dem. 

Bruk aldri skarpe instrumenter, grove kluter eller løsemidler som ikke er utpekt for linse å 

rense linsen. 

 

Mikroskop linser er laget av glass som lett kan bli skadet eller ripet under rengjøring, forstyrre 

bildets klarhet og skarpheten i mikroskopet.  

Fukt linsepapir med linsevæske og rengjør med milde, sirkulære bevegelser. 

Bruk alltid spesifisert linsepapir og linsevæske. 

 

Bruk aldri et flytende linsevæske rett på linseoverflaten. 

 
Immersjonsolje forbedrer optisk ytelse, men det er svært viktig å fjerne oljen etter hver dags 

bruk for å forhindre oppbygning, som skaper sløret bilde. 

Immersjonsolje på objektivet kan tørke og skape problemer med mikroskopets optikk. Den 

sikreste og mest effektive måten å fjerne immersjonsolje er å rengjøre med egnet linsepapir og 

linsevæske. Fortsett å tørke linsen med rent linsepapir og linsevæske til det ikke mer 

immersjonsolje igjen.  

Bytt immersjonsolje hvert år. 

 

Immersjonsolje mer enn to år gammel, kan ikke produsere den samme optiske kvalitet som ny 

olje, og den resulterende tykkelse kan gjøre det mer vanskelig å fjerne. Noter datoen du 

mottok olje- og kast den etter to år. 

 

Ved å følge disse tipsene, vil du være i stand til å bruke og nyte mikroskopet i mange år 

fremover.  

 

Hvis mikroskop krever ytterligere vedlikehold, bør du kontakte oss, slik at vi kan hjelpe deg 

på et profesjonelt nivå. 

 

 

Daglig vedlikehold: 

• Oljeobjektiver rengjøres daglig. Uten rengjøring risikerer man at oljen tørker inn, og 

som følge av det får man et slørete bilde. 

• Bruk støvhetten hver dag. Dette bidrar til bedre beskyttelse av optikk, elektronikk og 

mekanikk. 
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Ukentlig vedlikehold: 

• Rengjør optiske overflater som okular, kondensor og lysfeltblender. 

• Kontroller innstillinger som Køhler og andre applikasjoner som for eksempel 

fasekontrast. 

 

 

Årlig vedlikehold: 

• Årlig vedlikehold er adskillelse av hele komponenter.  

Rengjøring, overhaling og innstilling av disse. Dette utføres kun av sertifisert tekniker. 

Rengjørings prosedyre: 

• Blås vekk støvpartikler, med en luftspray. 

• Fukt et stykke linsepapir som er lagt dobbelt, eller en polyester Q-tip med Denton 

Linsevæske. 

• Rengjør optikken i sirkulære bevegelser, ikke Z bevegelser. 

 

 

 

 

 

• Tørk etter med et stykke tørt linsepapir eller en tørr polyester Q-tip. 

• Bruk Ken Air Luftspray til å fjerne eventuelle støvrester. 

• Denne prosedyren gjentas, inntil det er rent. 

 

 

De mest vanlig tilsmussede stedene for optikk: 

1. Overflaten på frontlinsen av objektivet. 

2. Overflaten av dekkglasset eller objektglasset. 

3. Topplinsen på kondensoren. 

4. Overflaten av linsene på okularet. 

Riktig Galt 
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Hva å se opp for, ved rengjøring av mikroskopet. 

• Når du begynner å rengjøre, ikke glem å bruke en luftspray, alltid ovenfra og ned. 

Aldri nedenfra og opp. 

• Tørk aldri objektiver med tørt linsepapir eller Q-tip - dette fører riper! 

• Aldri bruk 100% alkohol, da denne løsningen er for kraftig. 100% alkohol vil tørke ut 

kitt som er rundt linser og vil ødelegge bla. objektiver, ved langvarig bruk. 

• Ikke bruk skuremidler, f.eks lær kluter, tørt tøy eller mikrofiberkluter, ved rengjøring 

av optikk. 

• Ikke bruk engangsbomullspinner i stedet for de beskrevne vattpinner, siden disse ikke 

er fri for forurensning. 

• Forsøk aldri å rengjøre de interne optiske overflater, kameraer eller adapter optikk. 

 

 

 

  

 


