
A méret 

Codonics 
szürkeárnyalatos papír 
Csökkentse a nyomtatott költségeket a képminőség feláldozása 
nélkül 
codonics exkluzív Direct Vista®  szürkeárnyalatos papír használata 
"A papírnyomtatás áldás a radiológiára, nemcsak a médiaár csökkentésében, hanem jelentős 
megtakarítások realizálásában is 

munkafolyamatban és egyéb kedvezményes költségekben." 
John C. Litchney, MBA, RT, a Cleveland Klinika adminisztrátora, Regionális Radiológiai Osztály 

"Ez a papír-szerű média lényegesen megfizethetőbb, mint a film, és számos előnnyel jár, hogy a 
végfelhasználó." 
Dr. David Stemerman, radiológus, Open High-Field MRI és CT a Westchester, NY 

 

 
 

• Kiváló minőségű nyomatok a filmes költségek töredékéért 
• A képminőség sokkal jobb, mint a lézeres és irodai nyomtatók 

• Ideális a hivatkozó orvosok és a beteg konzultációk 

• A betűméret lehetővé teszi, hogy kényelmesen illeszkedjen a 

orvosi jelentés vagy a beteg táblázata a gyors 
• Nincs festék, viasz vagy szalagok valaha helyett 

 
 
 
 



 

Codonics DirectVista   ® 

Szürkeárnyalatos papír 
DirectVista®  szürkeárnyalatos papír kifejezetten létre 

orvosi alkalmazásokhoz. Ez a kiváló minőségű  média 

ideális olyan orvosok számára, akik szívesebben 

képeket a helyiség fényében fénynélkül. 

 
Kizárólag Codonics-készítőknek, DirectVista 

A papír különböző méretekben kapható, beleértve a 

14"x17" és 11"x 14", költségtakarékos 
a nagy formátumú film alternatívái. A mi A és A4 

a méretkimenet kényelmesen illeszkedik a diagramba, hogy 

a kép követheti a beteget és az orvosokat 
könnyen flip rá, mint egy megjegyzés vagy jelentés. 

 
A DirectVista-papír lenyűgöző szürkeárnyalatos nyomatokat készít 
kiemelkedő kontrasztaránnyal. Nincs festék, 
viasz vagy szalag helyett - valaha. Ez az ideális média 

a diagnosztikai felülvizsgálathoz, a beteg és a beutalásmásolat 
valamint az archiválás. 
 

 
Csökkentse a film költségvetését a DirectVista  papírral. 
A 14"x17" papír nagy formátumú filmre való helyettesítése azonnal csökkenti a 

a nyomtatott költség 25%-kal, miközben a kulcsképeket a betűméretre helyezi 
papír növeli a megtakarítások akár 65%-kal több, mint a film! 

 
A DirectVista szürkeárnyalatos papír 
fénytömeg alapanyag, amely ellenáll a víznek és a 
szakadásnak. Mivel nincs tinta vagy festék, a képek soha 
nem kenetet  vagy át rá kezét vagy más nyomatok. 

Előírások: 
• Kompatibilis a Horizon és a 

és NP/ EP multi-media rendszerezők 

• Folyamatos tónusszürkeárnyalat-renderelés 
• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 2,00 OD 

(fényvisszaverő) 
• Vastagság ~ 0,2 mm 

Elérhető méretek: 
Horizon-készítők 

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

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

 
További információkért forduljon a Codonics-hoz. 
800-444-1198 vagy 440-243-1198 és kérjen 

a média értékesítési osztályunk. 
* DirectVista  szürkeárnyalatos papír használható a legtöbb Codonics képkészítők, néhány modell és méret korlátozások vonatkoznak. A specifikációk 

előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legfrissebb információkért forduljon a Codonics képviselőjéhez. Szerzői jog © 2007 Codonics, Inc. 
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