
Kokso spalvos popierius 
Dydis 

Su daugiau šiandienos medicinos sistemų naudojant spalvų 
programas, Codonics veda pramonės mūsų ChromaVista®  spalvotas 
popierius 
 

"Mes dirbame su neurologijos grupe, kuri buvo malonu, kai jie pamatė, kaip mūsų skustuvo aštrių spalvų 
tyrimai ant popieriaus 

galima patogiai paslysti į pacientų diagramas. Jis tiesiog pakeitė savo praktiką." 
John C. Litchney, MBA, RT, klinikos administratorius, ClevelandRegioninės radiologijos katedra 

 

• Codonics išskirtinis Medicinos Spalvų atitikimas (MCM™) 
užtikrina, kad spaudiniai atitiktų minkštų kopijų monitorius 
• Idealiai tinka gydytojams ir pacientų šeimos ėmams 
• Specialiai sukurta medicinos reikmėms, Codonics 
spalvotas popierius yra FDA patvirtintas ir visiškai archyvavimo 

• Vaizdo kokybė yra daug pranašesnė už lazerinius ir biuro spausdintuvus 
featuring 16,7 milijono spalvų 

• Vienintelė spalvų produkcija pramonėje, kuri tikrai konkuruoja 

tradicinių spalvų fotografijos filmas 

 

 
 

 
 



Codonics ChromaVista® 

Spalvotas popierius 
Codonics pristatė pirmąją pasaulyje DICOM spalvą 

vaizdo ir buvo novatoriškas daugialypės terpės 

daugiau nei dešimtmetį. Mes esame pramonė 

lyderis spalvų imagers su daugiau nei 25.000 

visame pasaulyje. 

 
Mūsų Horizon Multi-media Imager funkcijos apsvaiginimo 

spalvų spausdinimas iš krašto į kraštą, maksimalus vaizdavimas 

dydį ir sumažinti atliekas. Išskirtiniai codonikai 
Medicinos spalvų atitikimas (MCM™) yra pažengęs 

vaizdo apdorojimo funkciją, kuri koreguoja išspausdintą 

išvesties spalvas, kad tiksliai atitiktų minkštos kopijos monitorius. 
Šis procesas ištaiso skirtumus atspalvių, sodrumas, 
intensyvumas tarp spausdintuvo ir minkštos kopijos 

peržiūros stotyse. Vartotojo gali  lengvai nustatyti 
geriausiai atitinka jų ekraną, naudodami automatinį 
MCM serijos funkcija, kuri yra integruota į kiekvieną 

Codonics imager. 

 
 
Spalvoti spaudiniai visada atitinka minkštųjų kopijų monitorius su mūsų išskirtiniais 

Medicininė spalvų atitikimo (MCM™) funkcija. Nuoseklumas, aiškumas ir 
codonics spalvų dažų difuzijos technologija gerokai viršija 

vaško arba rašalinių spausdintuvų. 
ChromaVista spalvotas popierius turi sunkų, 
fotosvorio pagrindo medžiaga, kuri priešinasi vandeniui ir 
ašarojimai. Kadangi  nėra rašalo ar dažų, vaizdai niekada 
tepinėlio ar perkelti į rankas ar kitus spaudinius. 

Specifikacijos: 
• Suderinamas su programa "Horizontas" ir 
ir NP/ EP daugialypės terpės vaizdo 

• Nuolatinis tonas spalvų atvaizdavimas 
• Dmin  < 0.10 OD,  Dmax  > 2.500 OD 

( atspindinti) 
• Storis ~ 0.2mm 

Galimi dydžiai: 
Horizontas 
A ( 8,5 col. x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 
17991 Englewood Drive 

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

(440) 243-1334 Faksas 
Siųsti info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Codonics adresu 

800-444-1198 arba 440-243-1198 ir paprašykite 

mūsų Žiniasklaidos pardavimų departamentas. 
* ChromaVista  Spalvotas popierius yra skirtas naudoti daugelyje Codonics imagers, kai modelis ir dydžio apribojimai taikomi. Specifikacijos yra 

gali keistis be įspėjimo. Norėdami gauti naujausią informaciją, kreipkitės į savo Codonics atstovą. Autorinės teisės © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A 


