
En størrelse 

Codonics gråtonepapir 
Reducer omkostninger til papirkopi uden at gå på kompromis med 
billedkvaliteten 

ved hjælp af Codonics eksklusive Direct Vista®  gråtonepapir 
"Papirudskrivning er en velsignelse for radiologi, ikke kun i at reducere medieprisen, men også ved at 
realisere betydelige besparelser 
i arbejdsgange og andre soft-omkostninger." 
John C. Litchney, MBA, RT, Administrator for Cleveland Clinic, Institut for Regional Radiologi 

"Denne papir-lignende medier er betydeligt mere overkommeligend film og giver mange fordele til 
slutbrugeren." 
Dr. David Stemerman, Radiolog, Open High-Field MR Og CT i Westchester, NY 

 

 
 

• Overlegne kvalitetsudskrifter til en brøkdel af prisen på film 

• Billedkvaliteten er langt bedre end laser- og kontorprintere 

• Ideel til henvisende læger og patientkonsultationer 
• Brevstørrelse gør det muligt at passe bekvemt ind i en henvisning 

lægerapport eller patientens diagram for hurtig reference 

• Ingen toner, voks eller bånd, der nogensinde kan udskiftes 

 
 
 
 
 



 
Codonics DirectVista   ® 

Gråtonepapir 
DirectVista®  gråtonepapir er specielt oprettet 
til medicinske anvendelser. Dette medie af høj kvalitet 
er ideel til henvisende læger, der foretrækker at se 

billeder i rummet lys uden en lys boks. 

 
Udelukkende til Codonics imagers, DirectVista 

Papir fås i forskellige størrelser, herunder 
14"x17" og 11"x 14", hvilket giver omkostningsbesparende 

alternativer til film i stort format. Vores A og A4 

størrelsesoutput passer bekvemt ind i et diagram, så 

billedet kan følge patienten og lægerne 

kan nemt vende til det, som en note eller rapport. 

 
DirectVista Paper producerer fantastiske gråtoneudskrifter 
med udestående kontrastforhold. Der er ingen toner, 
voks eller bånd til at erstatte - nogensinde. Det er det ideelle medie 

til diagnostisk gennemgang, patient- og henvisningskopier 
samt arkivering. 
 

 
Reducer dit filmbudget med DirectVista  Paper. 
Erstatning 14 "x17" papir til store format film straks reducerer 
din papirkopi koster med 25%, mens du placerer vigtige billeder på brevstørrelse 

papir øger besparelserne op til 65% over film! 

 
DirectVista Gråtonepapir har en tung, 
foto-vægt grundmateriale, der modstår vand og rive. Da 

der ikke er blæk eller toner, udtværer eller overfører 
billederne aldrig til hænder eller andre udskrifter. 

Specifikationer: 
• Kompatibel med Horizon og 

og NP/ EP-multimedieimager 
• Kontinuerlig tonegråtonegengivelse 

• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 2,00 OD 

(reflekterende) 
• Tykkelse ~ 0,2 mm 

Tilgængelige størrelser: 
Horisontbilleder 
14"x17" ( 35 x 43 cm) 
11" x 14" ( 28 x 35 cm) 
A ( 8,5" x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 
NP/EP-billedrådgivere 

A ( 8,5" x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 

 
For mere information kontakt Codonics på 

800-444-1198 eller 440-243-1198 og bede om 

vores mediesalgsafdeling. 
* DirectVista  Gråtonepapir er tilgængelig til brug i de fleste Codonics imagers, nogle model og størrelse restriktioner gælder. Specifikationerne er 
ændres uden varsel. Kontakt din Codonics repræsentant for at få de seneste oplysninger. Ophavsret © 2007 Codonics, Inc. 
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