ZAPROŚ
KOLEJNEGO
PACJENTA
3-kanałowy bezwkładowy
wstrzykiwacz środków
kontrastujących
przeznaczony do Tomografii
Komputerowej.

Wyobrażamy sobie, jak maksymalnie wykorzystujesz swój czas,
osiągasz wyniki, opiekujesz się pacjentami,
jesteś profesjonalistą, jakim chcesz być.
TERAZ JEST TO ŁATWIEJSZE Z PRAWDZIWYM PARTNEREM
U TWOJEGO BOKU.

CT Expres nie jest jedynie produktem
jest członkiem rodziny rozwiązań i usług,
stworzonym na bazie wiedzy klinicznej,
naszej dbałości o wydajność i bezpieczeństwo,
oraz na relacjach z tysiącami zadowolonych klientów.

JAKO DOBRY
PARTNER
ZAPEWNIA
REALNE KORZYŚCI
W CODZIENNEJ
PRAKTYCE

BEZPIECZNY DLA PACJENTÓW,
SKONCENTROWANY NA EFEKTACH
Wstrzykiwacz CT Exprès zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwiał osiąganie
wysokich standardów bezpieczeństwa i pomagał operatorowi skutecznie
realizować procedurę:
 yjątkowa konstrukcja elementów zużywalnych zapewnia sterylny, zamknięty
W
obieg płynów i minimalizuje ryzyko wystąpienia krzyżowej kontaminacji.
 strzykiwacz zapewnia właściwe, zgodne z przeznaczeniem użycie elementów
W
zużywalnych.
Natychmiastowe ostrzeżenie o wykryciu powietrza i okluzji w kanałach płynów.

INIEKCJA DOKŁADNIE TAKA JAK POTRZEBUJESZ
Wstrzykiwacz CT Exprès umożliwia personalizację iniekcji i osiągnięcie
precyzyjnych celów diagnostycznych:
 okładna iniekcja środka kontrastowego dostosowana do indywidualnych
D
potrzeb pacjenta.
Kompatybilny z szeroką gamą butelek środków kontrastowych.
 iluject™: funkcja naprzemiennego podania (mieszania) środka kontrastującego
D
i soli fizjologicznej.

RAZEM, KROK PO KROKU
Wstrzykiwacz CT Exprès został stworzony, aby zapewnić pełną kontrolę nad
całym procesem iniekcji. Pomaga zaprogramować parametry i dostarcza wszystkie
niezbędne informacje wymagane do zrealizowania procedury:
T akie same informacje na ekranie wstrzykiwacza w pomieszczeniu pacjenta jak
na ekranie w pomieszczeniu sterowania.
 omunikaty tekstowe i wsparcie video w j. polskim na każdym etapie
K
użytkowania.
Dostęp do historii danych iniekcji w dowolnym momencie.

ZAPROJEKTOWANY
Z MYŚLĄ
O NAJTRUDNIEJSZYCH
DNIACH
Wiemy, że masz napięty grafik. Nasza technologia ułatwi Ci pracę i realizację procedur. CT
Exprès zaprojektowano z myślą o oszczędności
czasu, który teraz możesz poświęcić na to co
najbardziej wymaga Twojej uwagi.
Łatwe i szybkie przełączanie pomiędzy
pacjentami(1).
Optymalny, przyjazny użytkownikowi cyfrowy
interfejs z pomocą audio-video.
Łatwy w czyszczeniu.

OPTYMALIZUJE
PROCEDURĘ,
REDUKUJE KOSZTY
Zaufanie, którym obdarzyłeś CT Exprès wynagrodzi Cię każdego dnia. Jest to wygodny w użyciu
i jednocześnie wydajny produkt klasy premium.
Dzienna wydajność zwiększona o 2.6 pacjenta,
dzięki skróconemu czasowi przygotowania
do pracy o 60% – w stosunku do tradycyjnych
wstrzykiwaczy (bazujących na strzykawkach)(1).
Oszczędność do 12% środków kontrastowych,
ze względu na zredukowanie ilości kontrastu
o 11mL, w stosunku do tradycyjnych wstrzykiwaczy (bazujących na strzykawkach)(1).
Obniżenie zużycia środka kontrastującego
i zoptymalizowanie procesu jego iniekcji wpływają na ogólną efektywność kosztową.

(1) Xiaozhou Ma, MD, et al. „Comparison of Dual-Syringe and Syringeless Power Injector in Outpatient MDCT Practice:
Impact on the Operator’s Performance, CT Workflow, and Operation Cost”. American Collegue of Radiology. 2012; 578-582

Kod: 640058
Kod: 640060

N
P
o

ELEMENTY JEDNORAZOWE

Kod: 640060
Kod: 640058

ELEMENTY JEDNORAZOWE

MATERIAŁY ZUŻYWALNE

NUMER REF.

640058

PRODUKT

Kod: 640058

NAKŁUWACZ
BUTELEK

Kod: 640060

640060

640061
Kod: 640061

Kod: 640060

ZESTAW DZIENNY
24H

ZESTAW WIELU
PACJENTÓW

Z

NAKŁUWACZ DO BUTELEK
Ł
Pasuje do wszystkich
typów butelek środkaok
Kod: 640061
objętości od 50 mL do 500 ml .

NAKŁUWACZ DO BUTELEK
Kod: 640063
ZESTAW DZIENNY
Z
640061typów butelek środka kontrastują
Pasuje do Kod:
wszystkich
Łatwe codzienne ustawianie i wykorzystIn
objętości od 50 mL
do 500 ml .
obsługi.
p

SYSTEMY

Kod:650210
Kod:650211
Kod: 640063
ZESTAW WIELU
PACJENTÓW
Kod:650212
ZESTAW DZIENNY

LI

obsługi.PACJENTA

z

640063

Innowacyjna konstrukcja typu plug and playJz
Łatwe codzienne
ustawianie
i wykorzystanie
obnz
i ułatwia zastosowanie
.
LINIA pacjenta

LINIA PACJENTA
Kod:650210
M
Jednorazowy element zapewniający bezpiec
Kod:650211
z kontaktem żylnym pacjenta, zaopatrzony S
w
Kod:650212
R
zastawki
PRODUKT ZESTAW WIELU PACJENTÓW
Innowacyjna konstrukcja typu plug and play zapewnia
uzyskać więcej
informacji
o naszej pełnej
i ułatwia
zastosowanie
. ofercie technologii
CT EXPRÈSAbypacjenta

Kod: 640063

SYSTEMY
WSTRZYKIWACZ

NUMER REF.
Kod: 640061
650208

SYSTEMY

Kod:650210
Kod:650211
Kod:650212

AKCESORIA*

Stałe mocowanie sufitowe CT Expres™
Ruchome mocowanie sufitowe CT Expre
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(krótkie, średnie, długie)

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska

Nie wszystkie produkty są
dostępne na wszystkich rynkach globalnych. Prosimy skontak
tel +48 22 208 24 20
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0123 na temat dostępnych konfiguracji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem

CT Expres i DiluJect są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bracco Injeneering SA.
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