
Injector substanță de 
contrast,redefinit.
A atinge înseamnă a crede.

Sistem de injectare substanță de contrast



EmpowerCTA®

Eficiență la îndemână 
Design vizionar având la bază o proiectare de calitate 
superioară, care are ca efect o conectare mai bună în 
cadrul departamentului CT 

—  Tehnologia digitală mărește nivelul de control al utilizatorului  
și eficiența zilnică

— Funcţiuni de sigurantă uşor de accesat de lângă pacient            
 sau din camera de comandă
—  Funcţii precise, uşor de utilizat, permit controlul imediat al procedurii
—  Designul inovator permite controlul în timp real şi 

managementul administrării substanţei de contrast



CARACTERISTICI AVANSATE DE SIGURANTA, CE RASPUND 
NECESITATILOR UNUI DEPARTAMENT IMAGISTIC MODERN

FUNCTIA «SALINE ADVANCE» SIGURANTA : Siguranță chiar 
la patul pacientului  
Activată printr-un întrerupator cu şnur sau prin apăsarea unei 
taste de pe injector, la patul pacientului, înainte de începerea 
procedurii. Permite utilizarea soluției saline în scopul testării 
permeabilității și integrității venelor.

FUNCŢIA «SALINE JUMP»: Permite trecerea la următoarea 

etapă,  atunci când este necesar
Dacă a fost obţinută opacifierea dorită, se poate trece imediat 
la faza de soluţie salină. Se reduce astfel volumul substanţei de 
contrast administrată pacientului.
Reduce volumul substanței de contrast administrată pacientului.

CALCULATOR AL RATEI FILTRĂRII GLOMERULARE: asigură 
un nivel crescut de siguranţă pentru pacient
Permite evaluarea funcţiei renale, înainte de administrarea 
substanței de contrast.

EDA (accesoriu pentru detecţia extravazării) - singurul accesoriu 
patentat:  Asigură un nivel suplimentar de siguranță pentru 
pacient şi confortul tehnicianului
Detectează, notifică și oprește procedura în cazul în care se 
înregistrează diferențe semnificative clinic.
Detectează extravazarea cu ajutorul plasturelui EDATM patentat.

ADMINISTRARE CU DOUĂ SERINGI SIMULTANE: 
Funcționează pe durata procedurilor de alimentare şi 
administrare.

*EDA este proiectată pentru a contribui la detectarea extravazărilor, dar nu înlocuiește 
procedura corespunzătoare de monitorizare a pacientului și bunele practici clinice

PROTOCOALE CLINICE



INFORMAȚII PENTRU PLASAREA COMENZILOR

Code : 650618 

Code : 650617 

Code : 650616

Code : 650615

Sisteme de injectare EmpowerCTA®+ Administrare cu seringi 
duble pentru soluție de contrast/salină
Include: cap injector, telecomandă (sistem de operare Windows®), 
sistem de afișare cu telecomandă, sursă de alimentare, toate 
cablurile și întrerupătoarele cu șnur pentru injector

INSTALARE PE PICIOR MOBIL
Contine sistemul de bază şi piciorul mobil 

INSTALARE SUSPENDATĂ
Conţine sistemul de bază cu montare suspendată la tavan  

MONTARE PE PICIOR MOBIL CU EDATM

Conţine sistemul de bază, piciorul mobil, modul EDA, cablu EDA   

INSTALARE SUSPENDATA CU EDATM

Conţine sistemul de bază cu montare suspendată la tavan, modul 
EDA, cablu EDA

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