
Dydis 

Codonics pustoniai 
popierius 
Sumažinkite popierinės kopijos išlaidas neaukodami vaizdo kokybės 

naudojant Codonics išskirtinis Tiesioginė Vista®  Pustoniai popierius 
"Popieriaus spausdinimas yra pabandas į radiologijos, ne tik mažinant žiniasklaidos kainą, bet ir 
realizuoti daug sutaupyti 
darbo eigoje ir kitose švelniosiose išlaidose." 
John C. Litchney, MBA, RT, Cleveland klinikos administratorius, Regioninės radiologijos katedra 

"Šis popieriaus kaip žiniasklaida yra žymiai labiau prieinamos nei filmas ir siūlo daug privalumų 
galutiniam vartotojui." 
Dr David Stemerman,radiologas, Atviras High-Field MRT ir CT Westchester, NY 

 

 
 

• Aukščiausios kokybės spaudinius filmo išlaidų dalį 
• Vaizdo kokybė yra daug pranašesnė už lazerinius ir biuro spausdintuvus 
• Idealiai tinka gydytojams ir pacientų konsultacijoms 
• Raidės dydis leidžia patogiai jį pritaikyti prie 

gydytojo ataskaitą arba paciento diagramą, kad galėtumėte greitai 
• Nėra dažų, vaško ar juostelių, kad kada nors pakeistų 

 
 
 
 



 

Codonics DirectVista   ® 

Pustoniai popierius 
DirectVista®  Pustoniai popierius yra specialiai sukurtas 
medicinos reikmėms. Ši aukštos kokybės  žiniasklaida 

idealiai tinka gydytojams, kurie nori peržiūrėti 
vaizdus kambario šviesoje be šviesos dėžutės. 

 
Tik codonikai imagers, DirectVista 

Popierius yra įvairių dydžių, įskaitant 
14"x17" ir 11"x 14", užtikrinantis išlaidų taupymą 

alternatyvas didelio formato filmui. Mūsų A ir A4 

išvesties dydis patogiai telpa į diagramą taip, kad 

vaizdas gali sekti pacientą ir gydytojus 
lengvai apversti, pvz., pastabą ar ataskaitą. 

 
"DirectVista Paper" gamina nuostabius pustonių spaudinius 

su neapmokėtais kontrasto santykiais. Nėra dažų, 
vaškas arba juostelės pakeisti - amžius. Tai ideali žiniasklaida 

diagnostinei peržiūrai, pacientų ir referalų kopijoms 
taip pat archyvavimas. 
 

 
Sumažinkite filmo biudžetą naudodami "DirectVista Paper".   
Pakeitus 14"x17" popierių didelio formato plėvelei, nedelsiant sumažėja 

jūsų popierinės kopijos kaina 25%, o pagrindinių vaizdų pateikimas į laiško dydį 
popieriaus padidina taupymą iki 65% per filmą! 

 
DirectVista Pustoniai popierius turi sunkų, 
fotosvorio pagrindo medžiaga, kuri priešinasi vandeniui ir 
ašarojimai. Kadangi nėra rašalo ar dažų, vaizdai niekada 
tepinėlio  ar perkelti į rankas ar kitus spaudinius. 

Specifikacijos: 
• Suderinamas su programa "Horizontas" ir 
ir NP/ EP daugialypės terpės vaizdo 

• Nuolatinis toninis pustonių atvaizdavimas 
• Dmin  < 0.10 OD,  Dmax  > 2.00 OD 

(šviesą atspindintis) 
• Storis ~ 0.2mm 

Galimi dydžiai: 
Horizon Imagers 
14"x17" ( 35 x 43 cm) 
11 col. x 14" ( 28 x 35 cm) 
A ( 8,5 col. x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 
NP/EP vaizdo įrašai 
A ( 8,5 col. x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 

 
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Codonics adresu 

800-444-1198 arba 440-243-1198 ir paprašykite 

mūsų Žiniasklaidos pardavimų departamentas. 
* DirectVista  Pustoniai popierius yra skirtas naudoti daugelyje Codonics imagers, kai modelis ir dydžio apribojimai taikomi. Specifikacijos yra 

gali keistis be įspėjimo. Norėdami gauti naujausią informaciją, kreipkitės į savo Codonics atstovą. Autorinės teisės © 2007 Codonics, Inc. 

17991 Englewood Drive 17991 Englewood Drive 17991 Englewood Drive 17 

Middleburg Heights, OH 44130 Jungtinės Amerikos Valstijos 

(440) 243-1198 

(440) 243-1334 Faksas 
Siųsti info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 
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