
Codonics Litapappír 
Að stærð 

Með fleiri af læknisfræðilegum kerfum í dag með því að nota 
litaforrit, codonics leiðir iðnaður með chromavistaokkar®  lit pappír 
 

"Við vinnum með taugafræðilegum hópi sem trylltist þegar þeir sáu hvernig rakvélina okkar-skarpir 
litafræðum á pappír 
gæti verið rann þægilega inn í sjúklinga töflur. Það breytti bókstaflega starfi þeirra. " 

John C. Litchney, MBA, RT, kerfisstjóri á Clevelandheilsugæslustöðinni, Department of Regional Radiology 

 

• Codonics Exclusive Medical lit samsvörun (MCM™) 
tryggir framköllun passa mjúklega-afrita skjái 
• Tilvalið til að vísa lækna og sjúklinga taka-heimili 
• Sérstaklega hönnuð fyrir læknisfræðilegar umsóknir, Codonics 

Litur pappír er FDA samþykkt og fullkomlega Skjalasafn 

• Myndgæði eru mun betri í Laser og Office prenturum 

lögun 16.700.000 litir 
• Eina lita framleiðsla í iðnaði sem sannarlega keppinautum 

Hefðbundin litaljósmyndakvikmynd 

 

 
 

 
 



Codonics Chromavista® 

Lita pappír 
Codonics kynnti fyrsta DICOM lit heimsins 

imager og hefur verið brautryðandi fjölmiðla 

hugmyndavélar í rúman áratug. Við erum iðnaður 
leiðtogi í litaímyndamerkingar með yfir 25.000 

uppsetningum um allan heim. 

 
Sjóndeildarhringur okkar Multi-Media imager lögun töfrandi 
Edge-to-Edge lita prentun, hámarka myndgreiningu 

stærð og draga úr sóun. Codonics Exclusive 

Læknisfræðileg Litjöfnun (MCM™) er ítarleg 

myndvinnslueiginleiki sem leiðréttir prentaða 

Output litir til nákvæmlega passa mjúkur-afrita skjái. 
Þetta ferli Leiðréttur munur á Hue, mettun, 
og styrkleiki á milli prentara og mjúkritunar 
endurskoðunarstöðvar. Notandi  getur auðveldlega ákvarðað 

besta samsvörun fyrir skjáinn sinn með því að nota sjálfvirka 

MCM bracketing lögun sem er byggð inn í hvert 
Codonics imager. 

 
 
Litur prentar alltaf passa softcopy fylgist með einkarétt okkar 
Samsvörunarlitur í læknisfræði (MCM™). Samræmi, skýrleika og 

mettun með Codonics Color Dye-diffusion tækni langt umfram 

sem um vax eða bleksprautuprentara prentara. 
Litrómasýn lita pappír er með þunga, 
photo-þyngd grunneiningar sem standast vatn og tálgað. 
Þar  sem það er engin blek eða tónik, myndir aldrei 
smear eða flytja á höndum eða öðrum prenti. 

Upplýsingar: 
• Samhæft við sjóndeildarhring og 

og NP/EP Multi-Media getur 
• Samfelldur tónn litur flutningur 
• Dmin  < 0,10 OD,  dmax  > 2,500 OD 

hugsandi 
• Þykkt ~ 0,2 mm 

Fáanlegar stærðir: 
Horizon 
A (8,5 "x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 
17991 Englewood Drive 

Middleburg Heights, OH 44130 USA 
(440) 243-1198 

(440) 243-1334 Fax 

Netfang info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

Nánari upplýsingar hafa samband við Snyrtifræðinga á 

800-444-1198 eða 440-243-1198 og biðja um 

Söludeild miðilsins okkar. 
* Chromavista  lita pappír er í boði til notkunar í flestum codonics hugmyndavélar, sumir líkan og stærðartakmarkanir gilda. Upplýsingar eru 

með fyrirvara um breytingar án fyrirvara. Hafðu samband við fulltrúa Codonics fyrir nýjustu upplýsingar. Höfundarréttur © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A 


