
Méid 

Páipéar Codonics 
Grayscale 
Costais chruachóipe a laghdú gan cáilíocht íomhá a íobairt 
ag baint úsáide as Codonics eisiach Vista®  Páipéar Liathscála 
"Is bua é priontáil pháipéir ar raideolaíocht, ní hamháin chun praghas na meán a laghdú ach freisin trí 
choigilteas suntasach a bhaint amach 

sreabhadh oibre agus costais bhoga eile." 
John C. Litchney,MBA, RT, Riarthóir don Chlinic Cleveland, An Roinn Raideolaíochta Réigiúnach 

"Tá na meáin pháipéir seo i bhfad níos inacmhainne ná scannán agus cuireann sé go leor buntáistí ar fáil 
don úsáideoir deiridh." 
Dr. David Stemerman,Radiologist, Open High-Field MRI agus CT de Westchester, NY 

 

 
 

• Priontaí ardchaighdeáin níos fearr ag codán de chostas na scannán 

• Tá cáilíocht na híomhá i bhfad níos fearr ná printéirí léasair agus oifige 

• Oiriúnach do lianna agus comhairliúcháin othar a tharchur 
• Ceadaíonn méid na litreach é a bheith oiriúnach go caoithiúil i 
tuarascáil dochtúir nó cairt an othair le haghaidh tagartha tapa 

• Gan tonóir, céir nó ribíní a chur in ionad riamh 

 
 
 
 



 

  ® Codonics DirectVista 

Páipéar Liathscála 
Cruthaíodh Páipéar Grayscale ® DirectVista go sonrach 

ar iarratais leighis. Seo meáin ardchaighdeáin 

oiriúnach do lianna a tharchur ar fearr leo féachaint orthu 

íomhánna i bhfianaise an tseomra gan bosca solais. 

 
Go heisiach d'íomhánna Codonics, DirectVista 

Tá páipéar ar fáil i méideanna éagsúla, lena n-áirítear 
14 "x17" agus 11 "x 14", ag soláthar 
seachas scannán mór formáide. Ár A agus A4 

n-oireann aschur méide go caoithiúil isteach i gcairt ionas go 

is féidir leis an íomhá an t-othar agus dochtúirí a leanúint 
smeach go héasca leis, cosúil le nóta nó tuarascáil. 

 
Táirgeann Páipéar DirectVista priontaí iontacha liathscála 

cóimheasa codarsnachta gan íoc. Níl aon tonóir ann, 
céir nó ribín a chur in ionad - riamh. Is é seo na meáin iontacha 

le haghaidh athbhreithniú diagnóiseach, cóipeanna othar agus atreoraithe 

chomh maith le cartlannú. 
 

 
Laghdaigh do bhuiséad scannán le Páipéar DirectVista.   
['In ionad 14 "x17" páipéar le haghaidh scannán formáid mór laghdaíonn láithreach\n'] 
do chostas cruachóipe 25%, agus íomhánna tábhachtacha a chur ar mhéid na litreach 

méadaíonn páipéar an coigilteas suas go dtí 65% thar scannán! 

 

Tá Páipéar Grayscale DirectVista trom, 
ábhar bonn grianghraf-meáchain a chuireann in aghaidh 
uisce agus cuimilt. Ós rud é nach bhfuil aon dúch nó 
tonóir ann, ní dhéanann íomhánna smearadh  ná aistriú 
isteach i lámha ná i bpriontaí eile. 

Sonraíochtaí: 
• Ag luí le Fís agus 

agus nP/ Íomháóirí ilmheáin PE 

• Rindreáil liathscála ton leanúnach 

• Dmin  & lt; 0.10 OD,  Dmax  > 2.00 OD 

(machnamhach) 
• Tiús ~ 0.2mm 

Méideanna atá ar fáil: 
Íomháóirí Fís 
14 "x17" ( 35 x 43 cm) 
11 "x 14" ( 28 x 35 cm) 
A ( 8.5 " x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 
Íomhádóirí NP/PE 

A ( 8.5 " x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 

 
Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le Codonics ag 

800-444-1198 nó 440-243-1198 agus 

ár Roinn Díolacháin Meán. 
* Tá Páipéar Grayscale DirectVista  ar fáil lena n-úsáid i bhformhór na n-íomhánna Codonics, tá roinnt srianta múnla agus méidithe i bhfeidhm. Tá sonraíochtaí 
faoi réir athrú gan fógra. Déan teagmháil le d'ionadaí Codonics don fhaisnéis is déanaí. Cóipcheart © 2007 Codonics, Inc. 
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