
Codonics DirectVista® Film poskytuje vynikající kvalitu 

obrazy v nákladově úsporném poli velikostí 

Codonics Film 
" Kvalita je lepší než tradiční filmové snímky 

dříve jsme používali." 
A. Joseph Borelli, MD, MRI ve společnosti Belfair -Bluffton, SC 

• Zcela digitální, naše jedinečná technologie přímého tepla 

dosahuje lepší nebo rovno kvalitě obrazu "kvalitě laseru" 
• Pohodlný suchý tisk eliminuje potřebu instalatérství, 
speciální požadavky na větrání a usychování 
• 14" x 36" a 14" x 51" dlouhý film pro digitálně šitý 

skutečné obrazy na jednom souvislém filmu 

• Více velikostí filmu umožňuje snížit náklady na film vytištěním 

o nejekonomičtější velikosti pro vaši aplikaci 
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Codonics 
DirectVista®  diagnostika 

Modrý a jasný film 
Codonics patentované zobrazovací technologie výstupy vynikající 
diagnostický suchý film s bezkonkurenční kvalitou obrazu. 
Náš film je ideálním řešením pro nejnáročnější 
lékařské tištěné aplikace. Úplné odstranění 
mezeru mezi čarami postupováním filmu v hladkém 

pohybu, diagnostický výstup je přesný a konzistentní. 
Náš film je k dispozici v 14 "x 17", 11 "x14" a 8 "x 10", 



dává uživateli možnost změnit velikost obrázku na 

vhodnou velikost filmu, která poskytuje alternativu k tisku na 

nižší náklady. Navíc naše exkluzivní 14"x 36" a 14" x 51" 

dlouhý film poskytuje specializovanou ortopedii   
"digitálně šité" obrazy skutečné velikosti pro dlouhou kost 
a studie skoliózy na jednom kontinuálním filmu. 
Závisí na codonics poskytovat spolehlivé, konzistentní 
snímky s nejvyšší možnou kvalitou. 
 

 
V tisících vedle sebe srovnání, deska certifikovaných radiologů 

nepoznal rozdíl mezi obrázky vytištěné na snímky Codonics 

z těch, které jsou vytištěny na dražších laserových snímacích počítači. Codonics patentován 

zobrazovací technologie výstupy diagnostický film dosažení bezkonkurenční 
univerzálnost a kvalitu obrazu. 
 

 
 

Tradiční termální low-cost        laser high cost lasercodonics "No Pixel" 

Mezery = mezery artefaktů =        artefakty bez mezer bez mezer  dynamický mediální transportní systém (DMTS) 

Llows  Codonics snímky tisknout, zatímco média 
postupuje v hladkém pohybu eliminuje prostor mezi 
řádky. 

Specifikace: 
• Kompatibilní s Horizon a 

a multimediální obrazáry NP/ EP 

• Kontinuální tón vykreslování ve stupních šedi 
• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 3.00 OD 

(transmisivní) 
• Tloušťka ~ 0,2 mm 

Dostupné velikosti: 
Snímky horizontu 

14"x 51"  ( 35 x 130 cm) 

14"x 36"  ( 35  x 92 cm) 

14"x17" ( 35 x 43 cm) 

11"x14" ( 28 x 35 cm) 

8x10"  ( 20  x 25 cm)  
Snímky NP/EP 
8x10"  ( 20  x 25 cm)  
11"x14" 

8"x10" 
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Pro více informací kontaktujte Codonics na adrese 

800-444-1198 nebo 440-243-1198 a požádat o 

naše hoprodej médií. 
Obraťte se na svého zástupce společnosti Codonics pro konfigurace modelu a dostupnost médií. DirectVista  Film je k dispozici pro použití 
ve většině snímků Codonics platí některé omezení modelu a velikosti. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Informace o tom vám poskytne zástupce společnosti Codonics. Autorská práva © 2005-2006 Codonics, Inc. 

 

 


