
Інжектор для введення 
контрастної речовини 
при проведенні КТ-досліджень
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Основні переваги
Швидкий і простий у користуванні
Необхідно налаштовувати лише один раз у день
Швидка заміна пацієнта
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача

Економічний та ефективний
Низька вартість витратних матеріалів
Оптимізоване керування витратою контрастної речовини
Ефективні робочі процеси

Гігієнічний та безпечний
Система закритого типу
Введення безпосередньо із флаконів з КР
Автоматичний контроль наявності бульбашок повітря з боку 
пацієнта

Орієнтований на забезпечення 
гігієнічності й безпечності 
використання
Трубка насоса пройшла відповідні перевірки і визнана придатною 
для використання впродовж 24 годин1

Введення безпосередньо із флаконів з КР
Надійний захист від ретроградного інфікування2

Захист від введення повітря разом з рідиною завдяки наявності 
датчика повітря з боку пацієнта
Система закритого типу

1  Джерело: Дослідження, що відповідає вимогам стандартів щодо належної практики проведення лабораторних досліджень: 
«Дослідження контролю мікробіологічної контамінації системи «CT motion»», Звіт 12046497 від 28.02.2018, автор: Компанія «UL 
International GmbH» (Гренценштрассе 13, 88416, м. Оксенгаузен, Німеччина); Дослідження не опубліковане, доступне за 
запитом за умови погодження з угодою про нерозголошення.

2  Джерело: Дослідження, що відповідає вимогам стандартів щодо належної практики проведення лабораторних досліджень: 
«Вірусологічна оцінка потенціалу ретроградного інфікування трубки насоса (XD 8003) та трубки пацієнта (XD 2035) інжектора 
«CT motion» (XD 8000)», Звіт 10874251 2.1 від 12 листопада 2015 р., автор: Компанія «UL International GmbH» (Гренценштрассе 13, 
88416, м. Оксенгаузен, Німеччина); Дослідження не опубліковане, доступне за запитом за умови погодження з угодою про 
нерозголошення.



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Простий у користуванні завдяки 
сенсорному пульту керування

• Кольоровий дисплей з високою роздільною здатністю 
• Бездротове з’єднання з інжектором 
• Ємнісний сенсорний екран

Швидка заміна пацієнта 
та витратних матеріалів 
• Гігієнічна безпека, підтверджена дослідженнями
•тЕкономічне використання витратних матеріалів 
• Простий у керуванні 
• Швидка заміна пацієнта 
• Необхідно налаштовувати лише один раз на день

Система трубок інжектора «CT motion» складається із двох частин, а саме:

Трубка насоса
Придатна для використання 
впродовж 24 годин для 
будь-якої кількості ін’єкцій 

Трубка пацієнта
Використовується для одного 
пацієнта для здійснення пацієнтові 
необмеженої кількості ін’єкцій, 
замінюється й утилізується після 
кожного пацієнта



Розміри (Довжина x Ширина x Висота) У вигляді пересувної стійки: 645 мм x 645 мм x 1445 мм 

У вигляді пересувної стійки: 79 кг; із кріпленням на стелі: 30 кг плюс опорний кронштейн Вага

Живлення Акумуляторна батарея та робота від електромережі

Напруга в діапазоні 100-240 В змінного струму / 50/60 Гц

від 0,1 до 10,0 мл/сек з кроком 0,1 мл/с

400 мл/пацієнт з кроком 1,0 мл

Напруга (зарядка акумуляторної батареї)

Подача рідини Роликовий насос

Швидкість введення рідини (з контрастною речовиною) 

Максимальний об’єм ін’єкції

Об’єм флаконів

Максимальний тиск у системі

Контроль тиску

Інтерфейси користувача

Імпорт і експорт даних USB-порт 

Передача даних від інжектора до пульта керування Bluetooth, 1 клас потужності 

Кількість болюсів (фаз) протягом 
виконання програми введення рідини
Кількість програм введення рідини, 
які можна зберегти в пам’яті

Крива зміни тиску Відображення у режимі реального часу кривої зміни тиску протягом виконання ін’єкції

Програмні функції (стандартні)

Інші програмні функції 

Додаткове приладдя для інжектора Лоток, контейнер для відходів, стійка для тримання NaCl у пакеті

Одноразові вироби

Загальна технічна інформація

 Постійний член Німецького товариства 
лікарняної гігієни (Deutsche Gesellschaft 
für Krankenhaushygiene e.V.)

Контрастна речовина: макс. 2 x 500 мл 
NaCl: макс. 1 x 2000 мл (для версії у вигляді пересувної стійки)
NaCl: макс. 1 x 1000 мл (для версії з кріпленням на стелі) 
Нагріваючий елемент для флаконів (від 28°C до 37°C)

17 бар (246,6 psi)

3 датчика для трубок, що під’єднані до флаконів, 1 датчик для трубки насоса, 
1 датчик для трубки пацієнта

Контроль наявності повітря у рідині

2 датчики тиску

Пульт керування: 12-дюймовий кольоровий TFT сенсорний екран
Інжектор: Графічний дисплей з багатофункціональними кнопками  

Максимум 40

Максимум 99

Безперервна робота: Перемикання між двома флаконами з КР, якщо під’єднані два 
однакових флакона з КР
Відображення залишку рідини у флаконах
Ручна пауза / контрольована за часом пауза
Функція «відкритої вени»

Тандем: Вибір другого флакону контрастної речовини
Той самий пацієнт: Виконання декількох ін’єкцій одному пацієнту
Відлік часу: Час з моменту закінчення виконання ін’єкції (0-999 сек.) 
Секундомір: Час до та після кожного болюсу (0-999 сек.)

Трубка пацієнта довжиною 1,5 м, 2,5 м або 3,2 м
Трубка насоса придатна для використання протягом 24 годин 

   Понад 100 років
інновацій 
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ulrich GmbH & Co. KG  
Buchbrunnenweg 12  l  89081 Ulm  l  Germany
Phone: +49 731 9654-234  l  Fax: +49 731 9654-2706

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.uainjector@ulrichmedical.com  l  www.ulrichmedical.com


