
Tecnologia Inovadora de Injeção

Sistema de Injeção de Contraste

Sistema de injeção de 
contraste com características

a rotina
de exames de RM
únicas para otimizar 

Material destinado a envio eletrônico apenas a profissionais habilitados a prescrição, utilização ou dispensação dos produtos apresentados, sendo proidída a sua replicação ou publicação.proibidaproibida



- Sistema hidráulico exclusivo que não gera artefato na imagem.

- Sistema exclusivo para campo de alto Tesla (até 7T)

- Sem necessidade de baterias para administrar

®EmpowerMR  auxilia na aquisição de imagens ideais para a rotina dos exames de RM

Avanço na Segurança do Paciente
•Bloqueio de inclinação: Menos risco de 

embolia.
•Alavanca codificada por cores, iluminada: 

Indicando que o contraste ou a solução salina 
está fluindo para o paciente.

•Calculador de GFR (TFG): Ajuda a identificar 
pacientes com função renal comprometida.

Painel de Controle

Funções simples e claras

Comandos rápidos

Aumento da Produtividade

®IRIS  - Programa que utiliza um banco de MR

dados para consolidar e registrar informações 
pertinentes ao uso dos meios de contraste, 
protocolos e produtos 

•Interface intuitiva, de fácil utilização: 
Fácil operação.

•Cabeça compacta e rotativa: 
Maior flexibilidade operacional.

•Dupla inicialização e substituição de 
seringas: Aumenta a produtividade.

•Sistema de acionamento hidráulico livre de 
baterias: Fornecimento de energia contínua 
que evita o risco de queda de energia.

®•IRiS  - Proporciona uma macro visão sobre o MR

desempenho e utilização da injetora, uma 
ferramenta eficaz no gerenciamento e 
otimização de seu processo.

®  IRiS -Realiza um balanço entre Número de MR

seringas utilizadas x Volume de contraste 
carregado x Volume de contraste injetado, 
arquivando as informações sobre cada injeção.

®  •IRiS -Possui uma interface simples, tornando-MR

se um grande aliado nas tomadas de decisões 
em tempo real.

(recursos opicionais)

•

®EmpowerMR  
Sistema de injeção de constraste 

 queoferece vantagens únicas.

MS 80157810016

Material destinado a envio eletrônico apenas a profissionais habilitados a prescrição, utilização ou dispensação dos produtos apresentados, sendo proidída a sua replicação ou publicação.

- Único sistema que também pode ser utilizado em 7T

MS: 80580320006 
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Sistema de injeção de contraste
que oferece vantagens únicas

Aumento na Segurança do Paciente 

i

uso.

              Possui uma interface simples, tornando-se 
um grande aliado nas tomadas de decisões 
em tempo real.



Informações dos Produtos

Compromisso com a Ciência, 
por você.

SAC 0800 710 2100 Tecnologia Inovadora de Injeção

®EmpowerMR  é destinado a injeção de contrastes à base de gadolínio para exames de ressonância magnética. 
® ®EmpowerMR  e IRiSct são marcas registradas da Bracco Injeneering, Inc.  

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation. 
Nem todos os produtos estão disponíveis nos mercados mundiais.

info.injeneering@bracco.com
http://imaging.bracco.com
Outubro/2015

®Sistema de Injeção de Contraste EmpowerMR  

®EmpowerMR  Seringa 100 mL - Caixa com 50 Kits

®IRIS  - Programa que utiliza um banco de dados para consolidar e MR

registrar informações pertinentes ao uso dos meios de contraste, 
protocolos e produtos (recursos opicionais)

Material destinado a envio eletrônico apenas a profissionais habilitados a prescrição, utilização ou dispensação dos produtos apresentados, sendo proidída a sua replicação ou publicação.

MS: 80580320006 Farmacêutica Responsável: Dra. Fabiana de Almeida Arouche -CRF-RJ nº 14.936 
Importado por: Bracco Imaging do Brasil Importação e Distribuição de Medicamentos Ltda. 

Av. OL 3 200 Galpão Módulo 03 Galpão 01 Bairro: Parque Duque Duque de Caxias/RJ 
CNPJ 10.742.412/0004-01
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