
Система з насосною станцією – безпечна, 
економічна і легка у використанні 

Вже впродовж 25 років інжектори для введення контрастної речовини, що 
виробляються фірмою «Ulrich», є одними з найнадійніших і найбільш 
випробуваних у радіологічній практиці.
Вони гарантують Вам оптимальне введення контрастної речовини при 
проведенні комп'ютерних і магнітно-резонансних томографічних дослід-
жень.

Безпека і надійність для пацієнта і користувача
■ Гігієнічність і безпека у використанні, доведена незалежними сертифіко-

ваними лабораторними дослідженнями
■ Вбудована система контролю тиску
■ Наявність датчиків для запобігання ін'єкції повітря 
■ Система трубок із клапанами, що унеможливлюють зворотний напрям 

рідини, а також спеціальним фільтром для дрібних частинок

Економічність у підготовці та використанні
■ Мультидозування: можливість здійснення декількох ін'єкцій контрастної 

речовини з одного флакона
■ Трубка насоса може бути використана для кількох ін'єкцій
■ Швидка зміна пацієнта
■ Економна витрата контрастної речовини завдяки використанню фізіоло-

гічного розчину (NaCl)

Легкість у використанні
■ Швидка щоденна підготовка апарату
■ Пряма ін'єкція контрастної речовини без її переливання
■ Доступний в експлуатації інтерфейс із наявністю посібника із викори-

стання
■ Комфортні умови і зручність у роботі з апаратом 
■ Легкий догляд за апаратом
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Програма контрастування!

Введення фізіологічного розчину (NaCl)
■ Автоматичне заповнення трубки пацієнта фізіологічним розчином 

після кожної ін'єкції
■ Відсутність втрати контрастної речовини при зміні трубки пацієнта

Болюс фізіологічного розчину (NaCl)
■ Отримання стабільного плато при введенні контрастної речовини
■ Запобігання наявності піків при введенні контрастної речовини
■ Можливість проведення компактного болюса контрастної 

речовини і поліпшення геометрії самого болюса
■ Економічність витрати контрастної речовини шляхом 

зменшення об'єму ін'єкції

Тримачі контейнерів для контрастної речовини
■ Три підключення: два – для флаконів із контрастною речовиною 

і один – для флакона із фізіологічним розчином (для доступних 
у продажу контрастних препаратів)

■ Мультидозування: можливість проведення декількох ін'єкцій 
контрастної речовини із одного флакона без повторного 
проколювання пробки

Система трубок, що складається з двох частин
■ Трубка насоса: використовується протягом 24 годин 

для будь-якої кількості ін'єкцій
■ Трубка пацієнта: використовується для одного пацієнта

Термінал і програмне забезпечення
■ Можливість введення всіх необхідних для ін'єкції параметрів
■ Можливість контролю проведення і керування процесом ін'єкції
■ Спеціальне програмне забезпечення для проведення КТ- або 

МРТ-досліджень
■ Наявність безлічі функцій, зручних для користувача



ulrich GmbH & Co. KG   l  Buchbrunnenweg 12  l  89081 Ulm  l  Germany
Telefon/Phone: +49 (0)731 9654-234  l  Telefax/Fax: +49 (0)731 9654-2706
e-mail: injector@ulrichmedical.com  l  internet: www.ulrichmedical.com

КТ- та МРТ-інжектори для введення контрастної речовини 
Програма контрастування!

Уповноважений представник в Україні ТОВ "Разове"
Межигірська 82А, офіс 402, 04080, м.Київ
Тел: +38 (044) 344 30 65
office@razove.com.ua  l   https://razove.com.ua
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Оберіть потрібну вам програму контрастування!
 

  KT  MPT    Функція   Акумулятор  Струм мережі
           «Тандем» 

mississippi ■    ■              ■ 

missouri ■             ■

ohio tandem ■          ■       ■

ohio M  ■    ■      ■            ■ 

КТ-/МРТ-інжектор
Для КТ- і MPT-досліджень
Живлення від акумулятора
Застосовується для МР 
томографів із силою 
магнітного поля до 3 Тесла

■ mississippi 
Гнучкий!

КТ-інжектор
Для КТ-досліджень
Застосовується також для 
контрастних речовин 
із високою в'язкістю

■ missouri 
Класичний!

КТ-інжектор
Для КТ-досліджень
Функція «Тандем», що дає 
змогу обирати між двома 
різними контрастними речо-
винами без попередньої 
зміни контейнерів
Оптимізація використання 
контрастної речовини для 
кожного пацієнта і кожного 
дослідження

■ ohio tandem 
Два в одному!

КТ-/МРТ-інжектор
Для КТ- і МРТ-досліджень
Функція «Тандем», що дає 
змогу обирати між двома 
різними контрастними речови-
нами без попередньої зміни 
контейнерів
Оптимізація використання 
контрастної речовини для 
кожного пацієнта і кожного 
дослідження

■ ohio M 
Один для всього!

Інжектори для введення 
контрастної речовини


