
Veľkosť 

Codonics v odtieňoch 
sivej papier 
Znížte náklady na hardcopy bez obetovania kvality obrazu 

použitie codonics exkluzívne Direct Vista® v odtieňoch sivej papier 
"Papierová tlač je prínosom pre rádiológiu, a to nielen pri znižovaní ceny médií, ale aj pri realizácii 
významných úspor 
v pracovnom postupe a iné mäkké náklady. " 
John C. Litchney, MBA, RT, administrátor pre Cleveland Clinic, Katedra regionálnej rádiológie 

"Tento papier-ako médiá je výrazne cenovo dostupnejšie ako film a ponúka mnoho výhod pre koncového 
užívateľa." 
Dr David Stemerman, rádiológ, Open high-pole MRI a CT WESTCHESTER, NY 

 

 
 

• Špičková kvalita výtlačkov za zlomok nákladov na film 

• Kvalita obrazu je oveľa lepšia ako laser a kancelárske tlačiarne 

• Ideálne pre odkazujúce lekárov a konzultácie s pacientmi 
• Veľkosť písmen umožňuje pohodlne zapadajú do odkazujúcej 
Správa lekára alebo pacientovho grafu pre rýchlu referenciu 

• Žiadny toner, vosk alebo stuhy nikdy nahradiť 

 
 
 
 



 

Codonics DirectVista   ® 

Papier v odtieňoch sivej 
Directvista® v odtieňoch sivej papier je špeciálne vytvorený 

pre lekárske aplikácie. Tento vysoko kvalitný  mediálny 

je ideálny pre odkazujúce lekárov, ktorí dávajú prednosť zobrazenie 

obrázky v miestnosti svetlo bez svetla krabice. 

 
Exkluzívne pre Codonics imagers, Directvista 

Papier je dostupný v rôznych veľkostiach, vrátane 

14 "x17" a 11 "x 14", ktoré poskytujú úspory nákladov 

alternatívy k veľkému formátu filmu. Naše a a A4 

veľkosť výstupu pohodlne zapadá do grafu, takže 

obraz môže nasledovať pacienta a lekári 
môže ľahko Flip na to, ako poznámku alebo zostavu. 

 
DirectVista papier produkuje ohromujúci odtiene sivej 
s vynikajúcim kontrastným pomerom. Neexistuje žiadny toner, 
vosk alebo stuha nahradiť-niekedy. Je to ideálne médiá 

pre diagnostické hodnotenie, pacient a postúpenie kópie 

rovnako ako archivácia. 
 

 
Znížte svoj filmový rozpočet s papierom Directvista  . 
Nahradenie 14 "x17" papier pre veľký formát filmu okamžite znižuje 

Vaša hardcopy náklady o 25%, zatiaľ čo umiestnenie kľúčových obrazov na veľkosť písmen 

papier zvyšuje úspory až do 65% cez film! 

 
DirectVista v odtieňoch sivej papier má ťažký, 
Foto-hmotnosť základný materiál, ktorý odoláva vode a 
roztrhnutiu. Vzhľadom k tomu, že nie je atrament alebo 
toner, obrázky nikdy rozmazat  alebo preniesť do rúk 
alebo iných výtlačkov. 

Špecifikácie: 
• Kompatibilné s programom horizont a 

a NP/EP multi-mediálne termokamery 

• Nepretržité tónové vykresľovanie v odtieňoch sivej 
• Dmin  < 0,10 od,  DMax  > 2,00 od 

reflexné 

• Hrúbka ~ 0,2 mm 

Dostupné veľkosti: 
Horizon Imagers 
14 "x17" (35 x 43 cm) 
11 "x 14" (28 x 35 cm) 
A (8,5 "x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 
NP/EP Imagers 
A (8,5 "x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 

 
Pre viac informácií kontaktujte Codonics na 

800-444-1198 alebo 440-243-1198 a požiadajte o 

Naše oddelenie predaja médií. 
* Directvista  v odtieňoch sivej papier je k dispozícii pre použitie vo väčšine codonics imagers, niektoré model a veľkosť obmedzenia platia. Špecifikácie sú 

môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Kontaktujte svojho zástupcu Codonics pre najnovšie informácie. Copyright © 2007 Codonics, Inc. 
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Middleburg Heights, OH 44130 USA 

(440) 243-1198 

(440) 243-1334 Fax 

Email info@codonics.com 
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