
Liberação e diluição salina
A descarga salina pode formar bolus de meio de contraste muito mais 
denso. Isso aumentará a precisão do tempo de injeção de contraste, 
reduzirá o desperdício de substância de contraste e diminuirá os 
artefatos de imagem na digitalização do tronco.

Na imagem coronariana, a injeção de solução salina diluída pode fazer 
com que os ventrículos e artérias coronárias tenham densidades de 
contraste consistentes. Resultando em clareza da imagem com o 
mínimo de artefatos.

Confiabilidade e segurança
Controle preciso que injeta velocidade e volume;

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

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

O aviso de extração de ar antes das injeções reduz a operação 
incorreta.

Design científico e humanizado
A altura e a direção dos braços ajustáveis;

O pedestal pode ser movimentado e travado aleatoriamente no local 
esperado;

A bandeja para acessórios libera as mãos do usuário para se 
concentrar na operação.

Operações amigáveis
Console de tela sensível ao toque de 12" de largura, capaz ou 
definindo facilmente 8 fases de injeção diferentes;

Todas as operações podem ser realizadas no console e através do 
controle do braço do injetor;

O display LED na cabeça do injetor pode exibir em tempo real a 
quantidade de meio de contraste;

Teclas de operação inteligentes, projetadas para concluir todas as 
funções com o mínimo de digitação.

Monitoramento da pressão (injeção) em tempo real
Com os transdutores de pressão altamente sensíveis, ele permite:

Exibir as formas de onda das injeções;

Controlar a pressão nas faixas predefinidas;

Monitorar os valores de derivativos de pressão;

Controlar o processo de injeção;

Reduzir efetivamente o vazamento;

Salvar o meio de contraste.

O Zenith C22 fornece recursos de descarga salina e opções de 
protocolo robustas para as aplicações clínicas mais avançadas: 

Projetado para protocolos complexos de CTA e CT cardíaca;

Cria bolus de contraste apertado para melhor visualização;

Permite entrega de contraste em tempo preciso.

Bomba injetora dupla para CT
Modelo:

Zenith C22
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Duplo fluxo com movimento de ajuste
Injete contraste e solução salina ao mesmo tempo com taxas de 
movimento definidas. Com a proporção adequada, os ventrículos 
esquerdo e direito podem ser iluminados uniformemente ou melhorar 
a qualidade da imagem.

Protocolos flexíveis de injeção de oito fases
Operação de console clara e simples, interface de configuração 
de protocolo flexível e personalizada. Os operadores podem definir 
facilmente a injeção monofásica ou a injeção complexa de oito fases, 
para atender às necessidades de todas as aplicações clínicas.

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

Especificações técnicas Descrição

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

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

200mlCapacidade da seringa

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

Limite predefinido: 300psi padrão, configurável pelo usuário de 50 a 350psi em 
incrementos de 1psi

Visor: Curva de pressão em tempo real

Alterar limiar: Interrompa a injeção se a pressão mudar repentinamente

Alarme: alarme por voz e parada de injeção quando acima do limite predefinido

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

100 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

Ajustável na proporção de solução salina e contrasteFluxo duplo

Programa KVO independenteKVO

Braço e suporte do injetor: C: 58cm, L: 20,1cm, A: 124,4cm

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

Dimensão

Braço e pedestal do injetor: 19,5kg

Console: 4,1kg

Peso
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