
Een grootte 

Codonics Grijswaarden 
Papier 
Verlaag de kosten van hardcopy zonder in te leveren op 
beeldkwaliteit 
met behulp van Codonics exclusieve Direct Vista®  Grayscale Paper 
"Papierprinten is een zegen voor radiologie, niet alleen in het verlagen van de mediaprijs, maar ook door 
het realiseren van aanzienlijke besparingen 

workflow en andere soft-kosten." 
John C. Litchney, MBA, RT, Beheerder voor de Kliniek van Cleveland, Afdeling Regionale Radiologie 

"Deze papieren media is aanzienlijk betaalbaarder dan film en biedt veel voordelen voor de 
eindgebruiker." 
Dr. David Stemerman, Radioloog, Open High-Field MRI en CT van Westchester, NY 

 

 
 

• Afdrukken van superieure kwaliteit tegen een fractie van de kosten van film 

• Beeldkwaliteit is veel beter dan laser- en kantoorprinters 
• Ideaal voor verwijzende artsen en patiëntenconsulten 

• Lettergrootte maakt het mogelijk om gemakkelijk te passen in een verwijzende 

artsenrapport of patiëntenkaart voor snelle referentie 

• Geen toner, was of linten om ooit te vervangen 

 
 
 



 
Codonics DirectVista   ® 

Grijswaardenpapier 
DirectVista®  Grayscale Paper is speciaal gemaakt 
voor medische toepassingen. Deze hoogwaardige  media 

is ideaal voor verwijzende artsen die liever 
beelden in kamerlicht zonder lichtbak. 

 
Exclusief voor Codonics imagers, DirectVista 

Papier is verkrijgbaar in verschillende maten, waaronder 
14-inch x17" en 11 x 14", wat kostenbesparend 

alternatieven voor grootformaat film. Onze A en A4 

grootte output past gemakkelijk in een grafiek, zodat 
het beeld kan de patiënt en artsen volgen 

kan gemakkelijk draaien om het, zoals een notitie of rapport. 

 
DirectVista Paper produceert verbluffende grijswaardenprints 

met een uitstekende contrastverhouding. Er is geen toner. 
wax of lint te vervangen - ooit. Het is de ideale media 

voor diagnostische beoordeling, patiënt- en verwijzingskopieën 

evenals archivering. 
 

 
Verlaag uw filmbudget met DirectVista  Paper. 
Vervanging 14-inch x17"-papier voor grootformaatfilm vermindert onmiddellijk 

uw hardcopy kosten met 25%, terwijl het plaatsen van belangrijke afbeeldingen op lettergrootte 

papier verhoogt de besparingen tot 65% ten opzichte van film! 

 
DirectVista Grayscale Paper heeft een zware, 
fotogewicht basismateriaal dat bestand is tegen water en 
scheuren. Aangezien er geen inkt of toner, beelden nooit 
uitstrijkje  of overdracht op handen of andere prints. 

Specificaties: 
• Compatibel met Horizon en 

en NP/ EP multi-media imagers 
• Continue toongrijswaardenweergave 

• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 2,00 OD 

(reflecterend) 
• Dikte ~ 0,2 mm 

Beschikbare maten: 
Horizon Imagers 
35 x 43 cm 

28 x 35 cm 

A ( 8,5 x 11 inch) 
A4 (210 x 297 mm) 
NP/EP-imagers 
A ( 8,5 x 11 inch) 
A4 (210 x 297 mm) 

 
Voor meer informatie u contact opnemen met Codonics op 

800-444-1198 of 440-243-1198 en vraag om 

onze afdeling Media Sales. 

* DirectVista Grayscale Paper is beschikbaar voor gebruik in de meeste Codonics imagers, sommige model en grootte beperkingen van toepassing. 

Specificaties zijn 
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