
Bomba injetora projetada especialmente para fornecer meio de 
contraste ou solução salina, sendo compatível com o sistema de 
ressonância magnética.

Confiabilidade e segurança
Estrutura completamente não magnética, sem interferência 
eletromagnética. Garante a operação de maneira confiável e segura 
sejam um forte ambiente de campo magnético;

Monitoramento abrangente em tempo real dos estados operacionais 
da pressão e do sistema;

Controle remoto de injeção para reduzir as radiações prejudiciais aos 
operadores;

Aviso de expulsão de ar antes das injeções para reduzir o risco de 
embolia aérea.

Design científico e humanizado
Projetado para sala de ressonância magnética de alta resistência 
com blindagem eletromagnética;

Com baterias recarregáveis integradas de alto desempenho;

Motor ultrassônico e fibra óptica importados;

Bandeja acessória libera as mãos do usuário para focar na operação.

Operações amigáveis
Programe facilmente protocolos complexos na tela sensível ao toque 
de 12" do console;

Realizando todas as operações convenientemente no console ou no 
braço do injetor;

A função keeping-vein-open (mantendo a veia aberta) preserva o 
acesso vascular durante testes mais longos.

Bomba injetora para ressonância magnética
Modelo:

Zenith C60
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Requisitos elétricos Controlador de braço: rede elétrica ou bateria

Rede elétrica: 220V, 60Hz, 200VA (sala de exames)

        110V / 220V, 60Hz, 200VA (sala de comando)

Bateria: bateria de polímero de lítio 8Ah

Console: entrada DC 12V, 2A

Disponível em inglês, francês, espanhol, alemão e chinêsInterface de operação

0,1-10 ml/s em incrementos de 0,1 ml/sQuociente de vazão

65mlCapacidade da seringa

0,1 ml de capacidade da seringa em incrementos de 0,1 mlVolume

Padrão de 3560psi (2415kPa)Pressão

0 a 3599 seg. em incrementos de 1 segundoAtraso na injeção ou varredura

Vazão configurável de 3 a 8 ml/seg em incrementos de 0,1 ml volume de 10 ml 
à capacidade da seringa

Preenchimento automático

Configurável até 8 fasesCapacidades de injeção

0 ~ 999 seg. em 1 segundo de incrementosFase de pausa

Mais de 30 minutosCapacidade de retenção

1000 protocolosRecursos de armazenamento

Incapaz de injetar, a menos que expelir arExpulsar o ar bloqueado

Caudal configurável de 0,1 - 5ml/seg. - volume de 0,1ml a 10mlInjeção de teste

35 ~ 38°C (opcional)Mantenedor de calor

O controle manual do interruptor, pausa e continua a injeção (opcional)Interruptor de mão

Clique em qualquer lugar na tela de toque console ou pressionar qualquer  botão 
no braço do injetor para interromper a injeção do protocolo

Função de parada de emergência

Braço e suporte do injetor: C: 57,2cm, L: 57,2cm, A: 127,5cm

Console: C: 11,55cm, L: 31,8cm, A: 24,81cm

Controlador principal: C: 41,2cm, L: 9,1cm, A: 25,3cm

Dimensão

Braço e pedestal do injetor: 14kg

Console: 4,1kg

Controlador principal: 7,2kg

Peso

Especificações técnicas Descrição
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