
Codonics DirectVista® Film ger överlägsen kvalitet 
bilder i en kostnadsbesparande mängd storlekar 

Codonics Film 
" Kvaliteten är överlägsen de traditionella filmbildare 

vi tidigare använde." 
A. Joseph Borelli, M.D., MRI på Belfair -Bluffton, SC 

• Helt digital, vår unika direkttermiska teknik 

uppnår bildkvalitet bättre eller lika med "laserkvalitet" 
• Bekväm torrutskrift eliminerar behovet av VVS, 
särskilda ventilations- och sittkrav 

• 14" x 36" och 14" x 51" lång film för digitalt sydd 

true-size bilder på en kontinuerlig film 

• Flera filmstorlekar gör att du kan sänka filmkostnaderna genom att skriva ut 
på den mest ekonomiska storleken för din ansökan 

 

8"x10" 

20 x 25 cm 

14"x17" 
35 x 43 cm 

14" x 51" 
35 x 130 cm 

14"x36" 
35 x 92 cm 

11"x14" 
28 x 35 cm 

 
 
 

Codonics 
DirectVista®  Diagnostik 

Blå och tydlig film 
Codonics patenterade bildteknik utgångar överlägsen 

diagnostisk torr film med oöverträffad bildkvalitet. 
Vår film är den idealiska lösningen för de mest krävande 

medicinska papperskopior. Helt eliminera 

mellanrader genom att föra filmen framåt i en smidig 

är diagnostikutdata exakt och konsekvent. 
Vår film finns i 14 "x 17",11"x14" och 8 "x 10", 



ge användaren möjlighet att skala bilden till 
lämplig filmstorlek, vilket ger ett alternativ till tryck på 

en lägre kostnad. Plus, vår exklusiva 14 "x 36" och 14 " x 51" 

lång film ger specialiserade ortopedi  med 

"digitalt sydda" true size-bilder för långa ben 

och skoliosstudier på en kontinuerlig film. 
Beroende av Codonics att leverera tillförlitliga, konsekventa 

bilder med högsta möjliga kvalitet. 
 

 
I tusentals jämförelser sida vid sida, certifierad radiologer 
kunde inte se skillnaden mellan bilder som skrivs ut på Codonics bildare 

från de tryckta på dyrare laser avbildare. Codonics patenterade 

bildteknik utgångar diagnostisk film uppnå oöverträffad 

mångsidighet och bildkvalitet. 
 

 
 

Traditionell termisk låg kostnad Laser        hög kostnad Laser Codonics "Ingen pixel" 

Luckor =Artefakter Luckor = Artefakter inga          luckor inga luckor Dynamic Media Transport System (DMTS) 

Enllows  Codonics bildare att skriva ut medan media  
avancerar i en smidig rörelse som eliminerar utrymme 
mellan linjerna. 

Specifikationer: 
• Kompatibel med Horizon och 

och NP / EP multi-media bildare 

• Kontinuerlig tongråskalerendering 

• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 3,00 OD 

(transmissiv) 
• Tjocklek ~ 0,2 mm 

Tillgängliga storlekar: 
Horizon-bilder 

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) 

8"x10" ( 20 x 25 cm) 

NP/EP-bilder 

8"x10" ( 20 x 25 cm) 

11"x14" 

8"x10" 
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För mer information kontakta Codonics på 

800-444-1198 eller 440-243-1198 och be om 

vår mediaförsäljningsavdelning. 
Kontakta din Codonics representant för modellkonfigurationer och medietillgänglighet. DirectVista  Film är tillgänglig för användning 

i de flesta Codonics bildare, vissa modell och storlek begränsningar gäller. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. 
Kontakta din Codonics representant för den senaste informationen. Upphovsrätt © 2005-2006 Codonics, Inc. 

 

 


