
Bracco Group

Sistem de injectare a 
substanței de contrast

Sistemul de injectare a substanței de contrast ACIST CVI
 Simplificarea injectării substanței de contrast 



2  |  ACIST |CVi® Sistem de injectare a substanței de contrast

Simplificarea Procedurilor
Sistemul de injectare ACIST CVI - un sistem 
sofisticat ce simplifică administrarea substanței 
de contrast pentru TOATE procedurile cardiologice 
intervenționale și diagnostice, de la injectări de 
volume mici în arterele coronare până la volume 
mari în ventricule și vase de sânge periferice.
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Simplificarea Controlului
Sistemul ACIST CVI are un design inovator care îl 
face ușor de utilizat și vă permite generarea unor 
imagini de bună calitate în timp ce atenția vă 
este îndreptată spre ceea ce este mai important: 
pacientul și procedura de efectuat.
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Simplificarea  
Îngrijirii Pacientului
Suntem întotdeauna preocupați de calitatea îngrijirii 
pacientului. Sistemul ACIST CVi a demonstrat că 
poate reduce timpul alocat procedurii și volumul 
substanței de contrast administrat pacientului prin 
injectare precisă și adecvată a substanței de contrast.
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 1   Controlerul manual AngioTouch® permite controlul în timp 
real al debitului variabil  de injectare a substanței de contrast 
și a demonstrat că poate reduce cu până la 20% doza de 
substanță de contrast administrată per pacient1

 2   Monitorul cu ecran tactil furnizează informații intuitive de 
configurare a diferitelor funcții: volumul injectat ajustabil, 
limitele debitului de administrare, urmărirea substanței de 
contrast în timp real pentru monitorizarea continuă a sistemului 
și procedurii

3   Senzorul incorporat de detectare a coloanei de aer - alertează medicul și oprește 
injectarea dacă se detectează prezența aerului în tubulatura de unică folosință 
conectată la cateter*

 4   Rezervor izolat pentru substanța de contrast - conține substanță pentru 5 pacienți 
și are funcție de reumplere automată, ceea ce poate reduce pierderea de contrast și 
timpul necesar pregătirii sistemului între două cazuri

 5   Monitorizarea hemodinamică continuă afișează valorile presionale în timp real, iar 
colectorul automat izolat asigură funcția de barieră sterilă pentru rezervorul de contrast 
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ACIST CVi se mândrește cu o serie de caracteristici 
de siguranță incorporate, avansate, ce asigură 
monitorizarea continuă și automată a tuturor 
funcționalităților sistemului și poate furniza contrast cu 
ușurință, chiar și prin catetere de 4 Fr2. Prin reducerea 
timpului total al procedurii, ACIST CVi contribuie la 
reducerea expunerii la radiații.3

2

* Senzorul de detectare a coloanei de aer este proiectat să ajute 
utilizatorul în detectarea coloanelor de aer în tubulatură, dar nu 
va înlocui vigilența și atenția operatorului la inspectarea vizuală și 
eliminarea coloanei de aer

1. Anne G, Gruberg L, Huber A, et al. J Invasive Cardiol. 2004;16(7):360–362  
2. Khoukaz S, Kern MJ, Bitar SR, et al. Catheter Cardiovasc Interv. 2001;52(3):393–398  
3. Brosh D, Assali A, Vaknin-Assa H, et al. Int J Cardiovasc Interv. 2005;7(4):183–187 
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Simplificarea Fluxului de lucru și 
Eficiența 
Sistemul ACIST CVi este proiectat și construit pentru 
eficientizarea procedurilor și a fluxului de lucru, reducând 
totodată cantitatea substanței de contrast utilizată.

• Reducere de până la 20%  
 a dozei de substanță de contrast administrată pacientului1

• Reducere de până la 40%  
 a cantității de contrast și costurilor1-3

• Reducere de până la 31% 
 a timpului de pregătire și duratei procedurii4

Scăderea dozei medii de 
substanță de contrast1 

PER PACIENT, ÎN MILILITRI

Volum total de contrast3

PER PACIENT, ÎN MILILITRI

1. Anne G, Gruberg L, Huber A, et al. J Invasive Cardiol. 2004;16(7):360–362
2. Call J, Sacrinty M, Applegate R, et al. J Invasive Cardiol. 2006;18(10):469–474
3. Brosh D, Assali A, Vaknin-Assa H, et al. Int J Cardiovasc Interv. 2005;7(4):183–187
4. Lehmann C, Hotaling M. J Invasive Cardiol. 2005;17(2):118–121
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Setup & arterial4 Fluoroscopie3

Durata procedurii
PER PACIENT ÎN MINUTE
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Specificații tehnice

Sistemul de injectare a substanței de contrast ACIST CVi este destinat pentru injectarea 
controlată a substanțelor de contrast radioopace în cadrul unor proceduri angiografice 

Sistemul CVi

Debit de injectare

 Contrast: 
 Soluție salină:

Administrare în debite fixe presetate și variabile definite de utilizator de la 0,8 la 40 ml/sec, creștere 
incrementală cu 0,10 ml/sec. Rata fixă: 1,6 ml/sec

Volum Volume presetate variabile în intervalul 0,8 - 99,9 ml, creștere incrementală cu 0,1 ml/sec.

Limite de presiune Definite de utilizator de la 200 la 1200 psi

Rata de umplere Reumplere manuală sau automată cu debit de 3 ml/sec

Timpul de creștere a presiunii Definit de utilizator de la 0 la 1 sec, creștere incrementală de 0,1 sec

Programe de injectare presetate Cardiace: LCA, RCA, LV/Ao și definite de utilizator

Circulație periferică: Pigtail, Selective, Microcatheter și definite de utilizator

Senzori de monitorizare Detectarea coloanei de aer*

Colectorul izolat

Sursa de contrast liberă

Reumplerea rezervorului de contrast și izolarea sursei de contrast

Interfața de sincronizare a imaginilor**** Capabil de sincronizare cu majoritatea echipamentelor de imagistică cu raze X

Amânarea injectării** sau amânarea 
investigației cu raze X** 

0-99,9 sec

Caracteristică KVO (keep vein open)*** Domeniu variabil între 0,1-10 ml/min cu un interval de așteptare de 20 minute; maxim 200 ml ser 
fiziologic poate fi distribuit în cadrul unei activări.

Monitor Monitor color cu ecran tactil de 27 cm (10,5 inches)

Configurații flexibile de montaj Montare pe masa (patul) pentru pacient printr-un braț ajustabil sau pe un suport fix.

Pe un cărucior mobil

Dimensiunile căruciorului mobil Amprenta la sol 53,3 x 63,5 cm, înălțime 91,4 cm.

Rezervorul de contrast 100 ml

Configurația seturilor de consumabile

  Rezervorul de contrast  
(pentru 5 pacienți):

  Tubulatura și Controlerul 
manual AngioTouch® 

 Colectorul automat izolat:

Rezervorul de contrast cu tubulatura, spike-ul și clema pentru flaconul de contrast (se utilizează pentru 
maxim 5 pacienți) 

Controlerul manual AngioTouch, tubulatura (de injectare) de înaltă presiune și robinetul de înaltă presiune 
cu trei căi 

Sistem integrat cu colector automat izolat, tuburi de joasă presiune și spike pentru soluția salină plus 
cartușul traductorului de presiune; sunt disponibile și seturi fără traductor de presiune

Specificații de greutate ale 
componentelor

Sursa de curent: 5,5 kg; monitor și suport: 3,2 kg; cărucior mobil 10 kg; capul injector 20,4 kg; braț 
ajustabil 0,66 kg.

Alimentare la rețeaua electrică Selectabilă din fabrică: 100–120 VCA, 50–60 Hz, maxim 10 A sau 200-240 VCA,  50–60 Hz, maxim 5 A

*     Senzorul de detectare a coloanei de aer este proiectat să ajute utilizatorul în detectarea coloanelor de aer în tubulatură, dar nu va înlocui vigilența și atenția operatorului la 
inspectarea vizuală și eliminarea coloanei de aer

**  Disponibil numai pentru modul periferic sincronizat 
*** Disponibil numai pentru modul periferic BC
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ACIST Medical Systems, Inc.
7905 Fuller Road
Eden Prairie
Minnesota 55344
Tel: (952) 995-9300

ACIST Europe B.V.
Argonstraat 3
6422 PH  HEERLEN
Paesi Bassi
Tel: +31 45 750 7000

În România exclusiv prin
Ewopharma AG România
Bd. Primăverii nr. 19-21, sector 1, București, România
Tel: +4021 2601344, Fax +4021 2029327 
pharmacovigilance@ewopharma.ro
www.ewopharma.ro 

www.acist.com




