
Ένα μέγεθος 

Codonics γκρι χαρτί 
Μείωση έντυπων εξόδων χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα εικόνας 

χρησιμοποιώντας Codonics αποκλειστικό Direct Vista®  γκρι χαρτί 
«Η εκτύπωση εγγράφου είναι ένα όφελος στο ακτινολογικό, όχι μόνο στη μείωση της τιμής μέσων αλλά 
και με την πραγματοποίηση της σημαντικής αποταμίευσης 

σε ροή εργασίας και άλλα μαλακά κόστη. " 
John C. Litchney, MBA, RT, διαχειριστής για την Κλινική Κλίβελαντ, τμήμα περιφερειακής ακτινολογικό 

"Αυτό το χαρτί-όπως τα μέσα ενημέρωσης είναι σημαντικά πιο προσιτή από την ταινία και προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήματα για τον τελικό χρήστη." 
Δρ David Stemerman, ακτινολόγος, ανοικτή μαγνητική τομογραφία και CT του Τσέστερ, NY 

 

 
 

• Εκτυπώσεις ανώτερης ποιότητας σε κλάσμα του κόστους της ταινίας 

• Η ποιότητα εικόνας είναι πολύ ανώτερη από τους εκτυπωτές λέιζερ και γραφείων 

• Ιδανικό για την παραπομπή των ιατρών και των ασθενών διαβουλεύσεις 

• Το μέγεθος επιστολών επιτρέπει σε το για να εγκαταστήσει βολικά σε μια αναφορά 

έκθεση ιατρού ή διάγραμμα ασθενούς για γρήγορη αναφορά 

• Δεν γραφίτη, κερί ή κορδέλες για να αντικαταστήσετε ποτέ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Codonics DirectVista   ® 

Χαρτί κλίμακας του γκρι 
DirectVista®  χαρτί κλίμακας του γκρι έχει δημιουργηθεί ειδικά 

για ιατρικές εφαρμογές. Αυτό το υψηλής ποιότητας  μέσο 

είναι ιδανικό για την παραπομπή των ιατρών που προτιμούν να δουν 

εικόνες στο φως δωματίων χωρίς ένα ελαφρύ κιβώτιο. 

 
Αποκλειστικά για Codonics κάμερες, DirectVista 

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο σε ποικίλα μεγέθη, συμπεριλαμβανομένου 

14 "X17" και 11 "x 14", παρέχοντας εξοικονόμηση κόστους 

εναλλακτικές λύσεις σε ταινία μεγάλου σχήματος. Μας α και A4 

η παραγωγή μεγέθους ταιριάζει βολικά σε ένα διάγραμμα έτσι ώστε 

η εικόνα μπορεί να ακολουθήσει τον ασθενή και τους γιατρούς 

μπορεί εύκολα να flip σε αυτό, όπως μια σημείωση ή έκθεση. 

 
Το χαρτί DirectVista παράγει εντυπωσιακές εκτυπώσεις σε αποχρώσεις του γκρι 
με τις εκκρεμείς αναλογίες αντίθεσης. Δεν υπάρχει γραφίτης, 
κερί ή κορδέλλα για να αντικαταστήσει-πάντα. Είναι το ιδανικό μέσο 

για διαγνωστικά αναθεώρηση, ασθενείς και αντίγραφα παραπομπής 

καθώς και την αρχειοθέτηση. 
 

 
Μειώστε τον προϋπολογισμό της ταινίας σας με DirectVista  χαρτί. 
Η αντικατάσταση 14 χαρτιού "X17" για ταινία μεγάλου σχήματος μειώνει αμέσως 

το έντυπό σας κόστος κατά 25%, τοποθετώντας τις βασικές εικόνες στο μέγεθος των γραμμάτων 

το έγγραφο αυξάνει την αποταμίευση μέχρι 65% πέρα από την ταινία! 

 
DirectVista γκρι χαρτί έχει ένα βαρύ, 
υλικό βάσης φωτογραφία-βάρους που αντιστέκεται στο 
νερό και το σχίσιμο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μελάνι ή 
γραφίτη, εικόνες ποτέ Παπανικολάου  ή μεταφορά σε 
χέρια ή άλλες εκτυπώσεις. 

Προδιαγραφές: 
• Συμβατό με ορίζοντα και 
και NP/EP Multi-Media κάμερες 
• Συνεχής χρωματική κλίμακα 

• Dmin  < 0,10 od,  DMax  > 2,00 OD 

αντανακλαστική 

• Πάχος ~ 0.2 mm 

Διαθέσιμα μεγέθη: 
Κάμερες Horizon 

14 "X17" (35 x 43 ΕΚ.) 
11 "x 14" (28 x 35 cm) 
A (8,5 "x 11") 
A4 (210 χιλιοστά x 297mm) 
Κάμερες NP/EP 

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Codonics στο 

800-444-1198 ή 440-243-1198 και ζητήστε 

το τμήμα πωλήσεων των ΜΜΕ. 
* DirectVista  χαρτί κλίμακας του γκρι είναι διαθέσιμο για χρήση στις περισσότερες Codonics κάμερες, ορισμένοι περιορισμοί μοντέλο και το μέγεθος ισχύουν. Προδιαγραφές είναι 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Codonics για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Πνευματικά δικαιώματα © 2007 Codonics, Inc. 

17991 Englewood Drive 

Μίντλμπεργκ Χάιτς, OH 44130 ΗΠΑ 

(440) 243-1198 

(440) 243-1334 fax 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@codonics.com 

www.codonics.com 
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