
Codonics Kleurenpapier 
Een grootte 

Met meer van de huidige medische systemen met behulp van 
kleurtoepassingen, Codonics leidt de industrie met onze 
ChromaVista®  Color Paper 
 

"We werken met een neurologiegroep die blij was toen ze zagen hoe onze vlijmscherpe kleurstudies op 
papier 
kunnen gemakkelijk in patiëntenkaarten worden gegleden. Het veranderde letterlijk hun praktijk." 
John C. Litchney, MBA, RT, Beheerder voor de ClevelandKliniek, Afdeling Regionale Radiologie 

 

• Codonics exclusieve Medical Color Matching (MCM™) 
zorgt ervoor dat afdrukken overeenkomen met soft-copy monitoren 

• Ideaal voor verwijzende artsen en patiënten take-homes 
• Speciaal ontworpen voor medische toepassingen, Codonics 
kleurpapier is fda goedgekeurd en volledig archiveren 

• Beeldkwaliteit is veel beter dan laser- en kantoorprinters 
met 16,7 miljoen kleuren 

• De enige kleuroutput in de industrie die echt concurreert 
conventionele kleur fotografische film 

 

 
 

 
 



Codonics ChromaVista® 

Kleurpapier 
Codonics introduceerde 's werelds eerste DICOM kleur 
imager en is baanbrekend multi-media 

imagers voor meer dan een decennium. Wij zijn de industrie 

leider in kleurimagers met meer dan 25.000 

installaties wereldwijd. 

 
Onze Horizon Multi-media Imager beschikt over verbluffende 

edge-to-edge kleurenafdrukken, het maximaliseren van beeldvorming 

grootte en vermindering van afval. Codonics exclusief 
Medical Color Matching (MCM™) is een 

afbeeldingsverwerkingsfunctie die afgedrukte 

uitvoerkleuren die nauwkeurig overeenkomen met soft-copy-monitoren. 
Dit proces corrigeert verschillen in tint, verzadiging, 
en intensiteit tussen de printer en soft-copy 

review stations. Gebruikers  kunnen eenvoudig bepalen 

de beste match voor hun scherm met behulp van de automatische 

MCM bracketing functie die is ingebouwd in elke 

Codonics imager. 

 
 
Kleurenprints komen altijd overeen met softcopy monitoren met onze exclusieve 

Medical Color Matching (MCM™) functie. Consistentie, duidelijkheid en 

verzadiging met Codonics kleurstof-diffusie technologie veel groter is dan 

die van was- of inkjetprinters. 
ChromaVista Color Paper heeft een zware, 
fotogewicht basismateriaal dat bestand is tegen water 
en scheuren. Aangezien  er geen inkt of toner, beelden 
nooit uitstrijkje of overdracht op handen of andere prints. 

Specificaties: 
• Compatibel met Horizon en 

en NP/ EP multi-media imagers 
• Continue kleurweergave van toon 

• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 2.500 OD 

( reflecterend) 
• Dikte ~ 0,2 mm 

Beschikbare maten: 
Horizon 
A ( 8,5 x 11 inch) 
A4 (210 x 297 mm) 
17991 Englewood Drive 

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

(440) 243-1334 Fax 

E-mail info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

Voor meer informatie u contact opnemen met Codonics op 

800-444-1198 of 440-243-1198 en vraag om 

onze afdeling Media Sales. 
* ChromaVista Color Paper is beschikbaar voor gebruik in de meeste Codonics imagers, sommige model en grootte beperkingen van toepassing. Specificaties zijn 

zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neem contact op met uw codonics vertegenwoordiger voor de laatste informatie. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A 


