
O dimensiune 

Codonics Hârtie în tonuri 
de gri 
Reduceți costurile cu copia de hârtie fără a sacrifica calitatea 
imaginii 
folosind Codonics exclusive Direct Vista ® Grayscale Paper folosind 
Codonics exclusive Direct Vista®  Grayscale Paper 
"Imprimarea hârtiei este un avantaj pentru radiologie, nu numai în reducerea prețului media, ci și prin 
realizarea de economii semnificative 

în fluxul de lucru și alte costuri soft." 
John C. Litchney, MBA, RT, Administrator pentru Clinica Cleveland, Departamentul de Radiologie Regională 

"Această hârtie-ca mass-media este semnificativ mai accesibile decât filmul și oferă multe avantaje 
pentru utilizatorul final." 
Dr. David Stemerman, radiolog, Open High-Field RMN și CT din Westchester, NY 

 

 
 

• Printuri de calitate superioară la o fracțiune din costul filmului 
• Calitatea imaginii este mult superioară imprimantelor laser și de birou 

• Ideal pentru trimiterea medicilor și consultațiile pacienților 
• Dimensiunea literei îi permite să se potrivească convenabil într-o 

raportul medicului sau diagrama pacientului pentru referințe rapide 
• Nu toner, ceară sau panglici pentru a înlocui vreodată 

 
 
 

 
 



 

Codonics DirectVista   ® 

Hârtie în tonuri de gri 
DirectVista®  Grayscale Paper este creat în mod specific 

pentru aplicații medicale. Acest suport de înaltă calitate 

este ideal pentru medicii de trimitere care preferă să vadă 

imagini în lumina camerei, fără o cutie de lumină. 
 
Exclusiv pentru imagini Codonics, DirectVista 

Hârtia este disponibilă într-o varietate de dimensiuni, inclusiv 

14"x17" și 11"x 14", oferind de economisire a costurilor 
alternative la film format mare. Noastre A și A4 

dimensiunea de ieșire se potrivește convenabil într-o diagramă, astfel încât 
imaginea poate urmări pacientul și medicii 
poate flip cu ușurință la ea, ar fi o notă sau raport. 
 
DirectVista Paper produce imprimeuri uimitoare în tonuri de gri 
cu raporturi de contrast remarcabile. Nu există toner, 
ceară sau panglică pentru a înlocui - vreodată. Este mass-media ideală 

pentru copii de diagnostic, copii ale pacienților și de sesizare 

precum și arhivarea. 
 

 
Reduceți bugetul filmului cu DirectVista  Paper. 
Înlocuirea hârtiei de 14"x17" pentru pelicula în format mare reduce imediat 
hardcopia a costat 25%, în timp ce plasează imagini cheie pe dimensiunea literei 

hârtie crește economiile de până la 65% peste film! 

 
DirectVista Grayscale Paper are o 

foto-greutate material de bază, care rezistă la apă și 
rupere. Deoarece nu există cerneală sau toner, imaginile 

nu se frotiu  sau transfera pe mâini sau alte printuri. 

Specificatii: 
• Compatibil cu Horizon și 
și np / EP multi-media imagers 

• Redare continuă în tonuri de gri 
• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 2,00 OD 

(reflectorizant) 

• Grosime ~ 0,2 mm 

Dimensiuni disponibile: 
Imagini Horizon 

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

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

 
Pentru mai multe informații contactați Codonics la 

800-444-1198 sau 440-243-1198 și să solicite 

Departamentul nostru de Vânzări Media. 
* DirectVista  Grayscale Hârtie este disponibil pentru utilizare în cele mai multe imagini Codonics, unele modele și restricții de dimensiune se aplică. Specificațiile sunt 
pot fi modificate fără notificare prealabilă. Contactați reprezentantul Codonics pentru cele mai recente informații. Copyright © 2007 Codonics, Inc 

17991 Englewood Unitate 

Middleburg Heights, OH 44130 Statele Unite ale Americii 
(440) 243-1198 

(440) 243-1334 Fax 

E-mail info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 
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