Að stærð

Codonics Gráðubogi
pappír
Draga úr harðgerðarkostnaði án þess að fórna myndgæðum
notkun codonics Exclusive Direct Sýn® grátóna pappír
"Pappír prentun er Boon til Radiology, ekki aðeins í að draga úr fjölmiðlum verð heldur einnig með því
að átta sig á verulegum sparnaði
í verkflæði og öðrum mjúkum kostnaði. "
John C. Litchney, MBA, RT, kerfisstjóri hjá Cleveland Clinic, deild Regional Radiology

"Þessi pappírslaus fjölmiðlamaður er umtalsvert meira hagkvæm en filmur og býður upp á marga kosti
enda notandinn."
Dr. David Stemerman, Geislafræðingur, OPNAR HÁSPENNUSVÆÐI hafrannsóknastofnunar og CT af WESTCHESTER, NY

• Superior gæðaprentanir á broti af kostnaði við kvikmyndagerð
• Myndgæði eru mun betri í Laser og Office prenturum
• Tilvalið til að vísa læknum og sjúklingasamritum
• Bókstafastærð gerir það kleift að passa þægilega inn í tilvísun

læknir skýrslu eða sjúklingaskrá fyrir flýtivísun
• Ekkert tónik, vax eða borðar að eilífu skipta máli

Codonics DirectVista ®
Grátóna pappír
Directvista® grátóna pappír er sérstaklega búinn til
fyrir læknisfræðilegar umsóknir. Þessi hágæðamiðill
er tilvalið að vísa læknum sem kjósa að skoða
myndir í herbergisljósi án ljósakassa.
Eingöngu fyrir Codonics imagers, Directvista
Pappír er fáanlegur í ýmsum stærðum, m.a.
14 "x17" og 11 "x 14", Útvegun kostnaðarsparnaðar
val í stórum sniði kvikmynd. Okkar A og a4
Size framleiðsla passar þægilega inn í töflu þannig að
Myndin getur fylgt sjúklingi og læknum
getur auðveldlega flett upp á því, eins og athugasemd eða skýrsla.
DirectVista Paper framleiðir töfrandi grátóna framköllun
með útistandandi andstæðum hlutföllum. Það er enginn tónninn,
vax eða borði til að skipta um – alltaf. Það er hugsjón fjölmiðla
fyrir greiningaryfirferð, sjúkling og tilvísunareintök
sem og skjalavörslu.

Dragðu úr kvikmyndaáætluninni með Directvista pappír.
Skipti á 14 "x17" pappír fyrir stóra sniði kvikmynd dregur strax úr
harðeintak þitt kostaði um 25%, en að setja helstu myndir á staf stærð
pappír eykur sparneytni upp í 65% yfir filmu!
DirectVista gráðupappír hefur þunga,
photo-þyngd grunneiningar sem standast vatn og tálgað.
Þar sem það er engin blek eða tónik, myndir aldrei smear
eða flytja á höndum eða öðrum prenti.

Upplýsingar:
• Samhæft við sjóndeildarhring og
og NP/EP Multi-Media getur
• Samfelldur tón grátóna flutningur
• Dmin < 0,10 OD, dmax > 2,00 OD
hugsandi
• Þykkt ~ 0,2 mm

Fáanlegar stærðir:
Myndlíkingar Horizon
14 "x17" (35 x 43 cm)
11 "x 14" (28 x 35 cm)
A (8,5 "x 11")
A4 (210mm x 297mm)
NP/EP Hugmyndavélar
A (8,5 "x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Nánari upplýsingar hafa samband við Snyrtifræðinga á
800-444-1198 eða 440-243-1198 og biðja um
Söludeild miðilsins okkar.
* Directvista gráðupappír er fáanlegt til notkunar í flestum codonics ímyndunum, sumir líkan og stærðartakmarkanir eiga við. Upplýsingar eru
með fyrirvara um breytingar án fyrirvara. Hafðu samband við fulltrúa Codonics fyrir nýjustu upplýsingar. Höfundarréttur © 2007 Codonics, Inc.

17991 englewood drif
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Netfang info@codonics.com
www.codonics.com
®

900-310-001 Rev A

