
EmpowerMR®

Un sistem de injectare 
unic ce asigură flux optim 
de contrast în cele mai 
înalte câmpuri magnetice

Sistem de injectare substanță de contrast



EmpowerMR® 

Un sistem de injectare de cea mai înaltă calitate
— Aprobat pentru scanere de 7T
— Protocol de injectare cu IRiSmr®

— Funcționare fără baterii

Sistemul de injectare EmpowerMR® oferă o gamă completă de caracteristici 
distincte de siguranță și permite obținerea unor imagini de calitate.



SISTEM AVANSAT PROIECTAT  
PENTRU SIGURANȚA PACIENTULUI

•  Blocare prin răsturnare a capului injector ajută la 
minimizarea riscului de embolie gazoasă

•  Mâner iluminat, colorat diferit în funcție de substanța 
administrată pacientului: contrast sau soluție salină

•  Calculator pentru rata filtrării glomerurare (RFG): 
ajută la identificarea pacienților cu funcție renală alterată

PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ
•  Interfață intuitivă, ușor de utilizat, ce asigură ușurința în operare
•  Cap injector compact, cu funcție de rotire: asigură mai multă 

flexibilitate operațională
•  Sistem dublu de seringi cu inițializare și schimbare simultană: 

productivitate crescută
•  Componente non-magnetice in construcția capului injector: 

nu este necesară o limită de siguranță în apropierea față de scaner.
•  Sistem de funcționare hidraulic, fără baterii: funcționare 

continuă, evită riscul de golire al bateriei

SISTEMUL IRiSmr® - PENTRU A LUA DECIZII INFORMATE
•  IRiSmr® - reține și consolidează date esențiale ale utilizării 

contrastului și seringilor
• IRiSmr® - arhivează automat informațiile referitoare la injectare
•  Ecranul IRiSmr® conține un rezumat simplificat al informațiilor, ce 

permite luarea deciziilor în timp util

Indicații simple și clare ale funcțiilor sistemului

Introducere rapidă a datelor

Monitor de comandă



Pentru mai multe informații despre portofoliul nostru complet privind sistemele de injectare ale substanțelor de contrast, 
vă rugăm să luați legătura 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. Empower MR este marcă înregistrată 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.ro

COMPONENTELE SISTEMULUI

Cod : 650014

Cod : 100301

Cod : 100401
Cod : 100404

SISTEMUL DE INJECTARE EmpowerMR®

Include: capul injector cu controler hidraulic, ecran tactil cu instalare 
la distanță (cu sistem de operare Windows®), sistem de interconectare 
hidraulic și cablurile de curent electric (include și piedestalul pe care 
se instalează capul injector) 

SERINGI TIP FAST-LOAD™
Consumabile ce conțin 2 seringi tip Fast Load de 100 ml, tubul conector 
(în Y) de joasă presiune cu lungime 96” și cele 2 spike-uri pentru 
flacoane

APLICAȚIA PENTRU REȚEAUA DE DATE IRiSmr® 
IRiSmr® REMOTE VIEWER
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