
Pentru mai multe informații despre portofoliul nostru complet privind tehnologiile de injectare a 
substanței de contrast, vă rugăm să luati legatura cu un reprezentant Ewopharma A.G. ROMANIA

Cod : 640057 SET PACIENT
Designul inovator asigură o metodă facilă de conectare şi pornire 
pentru siguranţa pacientului şi o utilizare accesibilă.

Cod : 640058 CONECTOR PENTRU FLACONUL DE CONTRAST
Compatibil cu toate tipurile de flacoane cu substanţă de contrast, 
pentru volume cuprinse între 50 şi 500 ml.

Cod : 640060 SET ZILNIC III HP (DESTINAT UNEI UTILIZĂRI PENTRU 24H)
Instalare și utilizare simplă, zilnică, cu reducere a duratei de manipulare.

Cod : 650447

Cod : 650448

Cod : 650449

CT Exprès™ pe picior mobil

CT Exprès™ cu montare suspendată la tavan

CT Exprès™ cu montare mobilă la tavan

Cod : 640088 Set suport pungă CT Exprès™ ACCESORII

Cod : 640066 CONECTOR PUNGĂ CT EXPRÈSTM   
Conectorul pentru pungă este un dispozitiv steril, de unică folosință, 
pentru utilizarea cu pungile cu substanţă de contrast (Xenetix® 300 
și Xenetix® 350 ) în vederea conectării acestora la sistemele de 
administrare a substanţei de contrast CT Exprès™.

CONSUMABILE

SISTEME DISPONIBILE
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Disponibilitatea tuturor produselor nu este garantată pentru toate piețele. Vă rugăm să contactați 
distribuitorul sau agentul local. CT Exprès și DiluJect sunt mărci înregistrate Bracco Injeneering S.A. 

Bracco Injeneering SA își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și caracteristicile descrise prin 
prezentul, sau de a întrerupe fabricația produsului descrise în orice moment, fără asumarea unei 
obligații și fără notificare prealabilă.
Vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat Bracco Injeneering S.A. pentru informații  
actualizate.

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.roBC

C/
05

/2
01

6/
RO

 



Injector cu 
3 canale fără seringă 
pentru scanner CT 

CT ExprèsTM

24h 

Sistem de injectare substanță de contrast



Alegeți o tehnologie de injectare 
inovatoare, fără seringi.  
CT Exprès™

CT Exprès™
—  Injectare directă din flacoanele cu substanţă de contrast

—  Fluxul de soluţie salină este disponibil permanent; compatibilitate 
cu flacoanele şi pungile cu substanţă de contrast

—  Compatibil cu o gamă largă de flacoane și volume de substanţă 
de contrast

— Substanţa de contrast pre-încălzită este menținută la 37°C

— Set zilnic III HP destinat pentru o utilizare de 24 ore



PĂSTRAREA CURĂŢENIEI LA LOCUL UTILIZĂRII
• Nu necesită umplerea seringilor
• Fără contact a substanţei de contrast cu injectorul

Pagina de start Programare test injectare

Două ecrane tactile (în camera 
pacientului şi în camera de comandă)

Tabel cu informații setare faze 
de injectare

“ Utilizarea unui injector 
fără seringi are impact 
pozitiv asupra eficienţei 
operatorului, fluxului de lucru 
în departementul CT şi a 
cheltuielilor operaţionale”
American College of Radiology, August 2012; Xiaozhou Ma, MD, Anand Singh, MD,
Joseph Fay, RTR, Giles Boland, MD, Dushyant V. Sahani, MD

FLEXIBILITATE
•  Funcţia Diluject™ asigură alternanţa rapidă a fazelor de injectare 

cu contrast şi cu soluţie salină

• Interfață digitală, ecrane tactile duale

• Materiale video demonstrative, cazuri exemplificate

• Istoricul injectărilor

SIGURANȚĂ 
• Funcţie de detectare a aerului şi obstacolelor pe canalele cu lichid
• Risc redus de contaminare între pacienţi
• Set de unică folosință pentru pacient
• Flux unidirecțional de lichid
• Traseu închis de circulaţie a lichidelor
•  Previne utilizarea consumabilelor care nu sunt specifice sistemului 

injector CT Express

FLUX DE LUCRU 
•  Timp scurt de pregatire între pacienţi - este gata de utilizare în 

30 de secunde
• Funcţie de blocare şi umplere automată
•  Informaţiile sunt uşor accesibile, fie lângă pacient, fie din 

camera de comandă
• Necesităţi minime de curăţare
• Acces rapid la protocoalele de injectare
• Durata redusă de operare şi de interacţiune cu injectorul
• Set zilnic III HP destinat pentru o utilizare de 24 ore


