
A suurus 

Codonics halliskaala 
paber 
Vähenda püsikoopiast kulud ilma ohverdamine pildikvaliteeti 
kasutades codonics eksklusiivne Direct Vista®  halliskaala paber 
"Paberi trükkimine on radioloogiale viiv, mitte ainult meediahinna alandamisel, vaid ka märkimisväärse 
säästude 

töövoogude ja muude pehmete kuludega. " 
John C. Litchney, MBA, RT, Clevelandi kliiniku administraator, Regionaalradioloogia osakond 

"See paber-nagu meedia on oluliselt odavam kui film ja pakub palju eeliseid lõppkasutajale." 
Dr. David Stemerman, radioloog, avatud High-Field MRT ja CT, WESTCHESTER, NY 

 

 
 

• Hea kvaliteediga sõrmejälgi murdosa maksumus film 

• Pildi kvaliteet on palju parem laser ja kontori printerid 

• Ideaalne arstidele ja patsientide konsultatsioonidele 

• Kirja suurus võimaldab mugavalt sobida viidetena 

arsti aruande või patsiendi skeem kiire viitamisel 
• Tooner, vaha või paelad ei asenda kunagi 

 
 
 
 



 

Codonics DirectVista   ® 

Halliskaala paber 
Directvista®  halliskaala paber on spetsiaalselt loodud 

meditsiinirakenduste jaoks. Kvaliteetne  meedia 

sobib ideaalselt arstidele, kes eelistavad vaadata 

valgust ilma valguskastita. 

 
Ainult Codonics imagers, Directvista 

Paber on saadaval mitmesugustes suuruses, sealhulgas 

14 "x17" ja 11 "x 14", pakkudes kulude kokkuhoiu 

alternatiive suurele formaadi kile. Meie A ja a4 

suuruse väljund sobib mugavalt diagrammiks, nii et 
Pilt saab jälgida patsiendi ja arstid 

saab hõlpsasti ümber pöörata, nagu märge või aruanne. 

 
DirectVista paber toodab uimastamist halliskaala sõrmejäljed 

silmapaistvate kontrastainega. Ei ole toonerit, 
või lindi asendamiseks – kunagi. See on ideaalne meedia 

diagnostilise läbivaatuse, patsiendi ja esildise koopiate 

Samuti arhiveerimine. 
 

 
Vähendage oma filmi eelarvet Directvista  paberiga. 
Asendades 14 "x17" paber suure vormingu film kohe vähendab 

teie püsikoopiast maksumus 25%, pannes peamised pildid kirja suurus 

paber suurendab säästud kuni 65% üle filmi! 

 
DirectVista Grayscale ' i paberil on raske, 
ja pisaravool. Kuna ei ole tint või tooner, pildid kunagi 
määrima  või kanda käed või muud sõrmejäljed. 

Spetsifikatsioonid: 
• Ühildub Horizon ja 

ja NP/EP multi-meedia imagers 
• Pidev tooni halliskaala renderdamine 

• DMIN  < 0,10 OD,  DMAX  > 2,00 OD 

peegeldav 

• Paksus ~ 0,2 mm 

Saadaolevad suurused: 
Horizon Kujutajad 

14 "x17" (35 x 43 cm) 
11 "x 14" (28 x 35 cm) 
A (8,5 "x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 
NP/EP Kujutajad 

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

 
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Codonics 

800-444-1198 või 440-243-1198 ja küsige 

Meie Meediamüügi osakonnast. 
* Directvista  halliskaala paber on saadaval kasutamiseks enamikus codonics imagers, mõned mudel ja suurus piirangud kehtivad. Tehnilised kirjeldused on 

võidakse ette teatamata muuta. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust oma Codonics ' i esindajaga. Autoriõigus © 2007 Codonics, Inc. 

17991 Englewood Drive 

Middleburg Heights, OH 44130 Ameerika Ühendriigid 

(440) 243-1198 

(440) 243-1334 Faks 
E-post info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

900-310-001 Rev A 


