
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INJECTOMAT MODULAR 
MP-30A 



 

 

MP-30A este o pompă de injecție modulară, compatibilă cu pompa volumetrică MP-60A și stația de 
andocare MP-80. Pompele pot fi asamblate în turn individual. Stația de MP-80 suportă până la 15 
pompe simultan și conexiune wireless. SINGURA POMPĂ DE PE PIAȚĂ AVÂND BATERII CU LITIU! 
 
 
 
 
 
 
 

Denumire produs Injectomat MP-30A (fără modul Wi-Fi)     
Injectomat MP-30A (cu modul Wi-Fi)                               

Alimentare: AC 100-240V, se poate alimenta extern la 12 Vcc, max 45VA 
acumulatori interni cu Litiu 11,1 V, capacitate 1500 mAh  
(max 6 ore autonomie la 5mL/ora) 

Compatibilitate seringi 5 mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50 (60)mL, 14 mărci preselectabile 

Mod reglare injectare: Rată, timp, greutate, Secevență, Mod releu,  
Doză de încărcare,  Trapezia, Micro, TIVA 

Gamă debit injectare: 
 
 
 
 
Increment: 

0,1 – 100 mL/oră (cu seringă 5 mL);      
0,1 – 300 mL/oră (cu seringă 10 mL);  
0,1 – 600 mL/oră (cu seringă 20 mL);        
0,1 – 900 mL/oră (cu seringă 30 mL);  
0,1 – 2000 mL/oră (cu seringă 50/60mL) 
Increment: 0,01mL/h în gama 0,1-100 mL/h; 
0,1 mL/h gama 100-10000 mL/h; 
1mL/h gama 1000-2000 mL/h; 

Precizie: 1% (mecanic) ; 2% (inclusiv precizia seringii) 

Rată KVO: 0,1-5 mL/oră 

Volum doză VTBI: 0,1-99 mL (increment 0,01 mL) ; 100-999,9 (increment 0,1 mL) ; 1000 – 9999 mL (increment 1mL) 

Viteză golire:  100ml/h (seringă 5ml), 300ml/h (seringă 10ml) ; 600 ml/h (seringă 20ml) ; 900mL (seringă 30mL), 2000mL/h 
(seringă 50/60mL) 

Bolus operare: 0,1-100mL/h (seringă 5mL); 0,1-300mL/h (seringă 10mL); 0,1-600 mL/h (seringă 20mL); 0,1-900mL (seringă 
30mL); 0,1-2000mL/h (seringă 50/60mL) calculat automat 

Depistare ocluzie: 11 niveluri de ocluzie reglabile, de la 225 mmHg la 975 mmHg și funcție anti-bolus la ocluzie 

Alarme: ”aproape de final”, ”finalizat”, ”seringă goală”, ”aproape gol”, ”ocluzie”, ”baterie goală”, ”baterie descărcată” ; 
”fără baterie”, ”fără alimentare”, ”fără seringă”, ”support deschis”, ”picătură”, ”aer”, ”alarmă de 
sistem”, ”eroare seringă”, ”reamintire”, ”silențios”. Reglare in 11 trepte de volum. 

Funcții speciale: Realarmare la interval de 2 minute, Inregistrare a 2000 evenimente,  comutarea automată a surselor de 
alimentare, informatii pacient cu scanare cod de bare (opțional), librărie medicamente, anti-bolus 

Comunicare Wi-fi: conectare wireless, apelare asistentă, comunicare vocală 

Dimensiuni/greutate : 244mm (lățime) x 74mm (înălțime) x 164mm (adâncime); 1,8 kg, afișaj color 

Film de prezentare MP 30A: 
 https://www.youtube.com/watch?v=pY86ij80RMY  

SRM Medical srl – distribuitor exclusiv 
Str. Pretorienilor 6, sector 5, București 
Tel/fax: 0213194489; tel: 0732 011607 
E-mail: office@srmmedical.ro 


