En størrelse

Codonics gråtone papir
Reduser hardcopy kostnader uten å ofre bildekvalitet
bruke Codonics eksklusive Direct Vista® gråtonepapir
"Papirutskrift er en velsignelse for radiologi, ikke bare for å redusere medieprisen, men også ved å
realisere betydelige besparelser
i arbeidsflyt og andre myke kostnader."
John C. Litchney, MBA, RT, administrator for Cleveland Clinic, Institutt for regional radiologi

"Dette papirlignende mediet er betydelig rimeligere enn film og gir mange fordeler til sluttbrukeren."
Dr. David Stemerman, Radiolog, Open High-Field MROg CT av Westchester, NY

• Kvalitetsutskrifter til en brøkdel av kostnaden for film
• Bildekvaliteten er langt bedre enn laser- og kontorskrivere
• Ideell for å henvise leger og pasientkonsultasjoner
• Letter-størrelse gjør at den kan passe beleilig inn i en

legerapport eller pasientens diagram for hurtigreferanse
• Ingen toner, voks eller bånd som noensinne har skiftet ut

Codonics DirectVista ®
Gråtonepapir
DirectVista® gråtonepapir er spesielt opprettet
medisinske anvendelser. Denne mediemedier av høy kvalitet
er ideell for å henvise leger som foretrekker å se
bilder i romlys uten lysboks.
Eksklusivt for Codonics imagers, DirectVista
Papir er tilgjengelig i en rekke størrelser, inkludert
14 "x17" og 11 "x 14", noe som gir kostnadsbesparende
alternativer til storformatfilm. Vår A og A4
størrelsesutgangen passer enkelt inn i et diagram, slik at
bildet kan følge pasienten og legene
kan enkelt vende til det, som et notat eller en rapport.
DirectVista Paper produserer fantastiske gråtoneutskrifter
med enestående kontrastforhold. Det er ingen toner,
voks eller bånd for å erstatte – noensinne. Det er de ideelle mediene
for diagnostisk gjennomgang, pasient- og henvisningskopier
samt arkivering.

Reduser filmbudsjettet med DirectVista Paper.
Erstatte 14 "x17" papir for store format film reduserer umiddelbart
din harddisk kostnad med 25%, mens du plasserer viktige bilder på bokstavstørrelse
papir øker besparelsene opp til 65% over film!
DirectVista gråtonepapir har et tungt,
fotovektsmateriale som motstår vann og rive. Siden det
ikke er blekk eller toner, sverter eller overfører

bilder aldri til hender eller andre utskrifter.
Spesifikasjoner:
• Kompatibel med Horizon og
og NP/ EP multi-media imagers
• Kontinuerlig gråtonegjengivelse
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD
(reflekterende)
• Tykkelse ~ 0,2 mm

Tilgjengelige størrelser:
Horizon-bilderør
14 tommer x 17 tommer ( 35 x 43 cm )
11 x 14 tommer ( 28 x 35 cm )
A ( 8,5 " x 11 ")
A4 (210mm x 297mm)
NP/EP-bilderør
A ( 8,5 " x 11 ")
A4 (210mm x 297mm)
For mer informasjon kontakt Codonics på
800-444-1198 eller 440-243-1198 og be om
vår mediesalgsavdeling.
* DirectVista gråtonepapir er tilgjengelig for bruk i de fleste Codonics imagers, noen modell og størrelse restriksjoner gjelder. Spesifikasjonene er
endres uten varsel. Kontakt codonics-representanten din for å få den nyeste informasjonen. Opphavsrett © 2007 Codonics, Inc.
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