Codonics farvepapir
En størrelse

Med flere af nutidens medicinske systemer ved hjælp af farve
applikationer, Codonics fører branchen med vores ChromaVista®
Farvepapir
"Vi arbejder med en neurologigruppe, der var begejstret, da de så, hvordan vores knivskarpe
farvestudier på papir
kunne gled bekvemt ind i patientdiagrammer. Det ændrede bogstaveligt talt deres praksis."
John C. Litchney, MBA, RT, Administrator for Klinikken, Institut for ClevelandRegional Radiologi
• Codonics eksklusive Medicinsk

farvematchning (MCM™)
sikrer, at udskrifter matcher skærme med softcopy
• Ideel til henvisende læger og patient take-homes
• Specielt designet til medicinske anvendelser, Codonics
farvepapir er FDA godkendt og fuldt arkiverbart
• Billedkvaliteten er langt bedre end laser- og kontorprintere
med 16,7 millioner farver
• Den eneste farve produktion i branchen, der virkelig rivaler
konventionel farve fotografisk film

Codonics ChromaVista
Farvepapir

®

Codonics introducerede verdens første DICOM farve
imager og har været banebrydende multi-media
imagers i over et årti. Vi er branchen
førende i farvebilleder med over 25.000
installationer over hele verden.
Vores Horizon Multi-media Imager har fantastiske
farveudskrivning fra kant til kant, maksimering af billedbehandling
størrelse og reducere spild. Codonics eksklusiv
Medicinsk farvematchning (MCM™) er en avanceret
billedbehandlingsfunktion, der justerer udskrevne
outputfarver, så de passer nøjagtigt til skærme med softcopy.
Denne proces korrigerer forskelle i farvetone, mætning,
og intensitet mellem printeren og soft-copy
gennemgangstationer. Brugerens kan nemt bestemme
det bedste match til deres skærm ved hjælp af den automatiske
MCM bracketing funktion, som er indbygget i hver
Codonics imager.

Farveudskrifter matcher altid softcopy-skærme med vores eksklusive
Funktionen MEDICINSK Farvetilpasning (MCM™). Sammenhæng, klarhed og
mætning med Codonics farvefarve-diffusion teknologi langt overstiger
voks- eller inkjetprintere.
ChromaVista Farvepapir har en tung,
foto-vægt grundmateriale, der modstår vand og rive. Da
der ikke er blæk eller toner, udtværer eller overfører
billederne aldrig til hænder eller andre udskrifter.

Specifikationer:
• Kompatibel med Horizon og
og NP/ EP-multimedieimager
• Kontinuerlig tonefarvegengivelse
• Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD
( reflekterende)
• Tykkelse ~ 0,2 mm

Tilgængelige størrelser:
Horisonten
A ( 8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Send en e-mail info@codonics.com
www.codonics.com
®

For mere information kontakt Codonics på
800-444-1198 eller 440-243-1198 og bede om
vores mediesalgsafdeling.
* ChromaVista Farvepapir er tilgængelig til brug i de fleste Codonics imagers, nogle model og størrelse restriktioner gælder. Specifikationerne er
ændres uden varsel. Kontakt din Codonics repræsentant for at få de seneste oplysninger. Ophavsret © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

