
Velikost 

Codonics sivine papir 
Zmanjšajte stroške papirni brez žrtvovanja kakovosti slike 

using codonics izključen neposreden razgled®  sivine papir 
"Tiskanje papirja je prošnja za radiologijo, ne le pri zmanjševanju medijske cene, ampak tudi z 
vnovčitvijo znatnih prihrankov 

v potek dela in druge mehke stroške. " 
John C. Litchney, MBA, RT, administrator za Cleveland Clinic, oddelek za regionalno radiologijo 

"Ta papir podobnih medijih je bistveno bolj dostopna kot film in ponuja številne prednosti za končnega 
uporabnika." 
Dr David Stemerman, radiolog, Open visoko-FIELD MRI in CT od WESTCHESTER, NY 

 

 
 

• Vrhunsko kakovost tiska na delček stroškov filma 

• Kakovost slike je veliko boljša od laserskih in pisarniških tiskalnikov 

• Idealno za napotilo zdravnikov in posvetovanj z bolniki 
• Velikost črk omogoča priročno prileganje v 

poročilo zdravnika ali bolnikovo shemo za hitro referenco 

• Brez tonerja, voska ali trakov, ki bi kdaj nadomestili 

 
 
 
 
 
    
 
 
 



 
 

Codonics DirectVista   ® 

Sivine papir 
Directvista®  sivine papir je posebej ustvarjena 

za medicinske aplikacije. To vrhoven-odličnost  množična sredstva obveščanja 

je idealen za napotilo zdravnike, ki si želijo 

slike v sobni svetlobi brez svetlobne škatle. 

 
Izključno za Codonics imagers, Directvista 

Papir je na voljo v različnih velikostih, vključno z 

14 "x17" in 11 "x 14", ki zagotavlja stroškovno varčevanje 

možnosti za film velikega formata. Naši A in a4 

velikost izhod ustreza priročno v grafikonu, tako da 

Slika lahko sledi bolniku in zdravnikom 

lahko enostavno flip na to, kot opombo ali poročilo. 

 
DirectVista papir proizvaja omamljanje sivine natisne 

z izjemnim razmerjem kontrasta. Ni tonerja, 
vosek ali trak za zamenjavo-kdaj. To je idealen medij 
za Diagnostični pregled, bolnika in napotitev kopije 

kot tudi arhiviranje. 
 

 
Zmanjšajte svoj film proračuna z Directvista  papir. 
Zamenjava 14 "x17" papir za velik format film takoj zmanjša 

vaš papirni strošek za 25%, medtem ko dajanje ključnih slik na črko velikosti 
papir poveča prihranke do 65% več kot film! 

 
DirectVista sivine Paper je težka, 
foto-teža osnovnega materiala, ki se UPI vode in trganje. 
Ker ni črnila ali tonerja, slike nikoli ne bris  ali prenos na 
roke ali druge odtise. 

Specifikacije: 
• Združljiv z obzorjem in 

in NP/EP multi-Media imagers 
• Neprekinjeno upodabljanje sivine 

• Dmin  < 0,10 od,  DMax  > 2,00 od 

odsevni 
• Debelina ~ 0,2 mm 

Razpoložljive velikosti: 
Načrtovalci obzorja 

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) 

 
Za več informacij se obrnite na Codonics na 

800-444-1198 ali 440-243-1198 in prosi za 

našega oddelka za medijsko prodajo. 
* Directvista  sivine Paper je na voljo za uporabo v večini codonics imagers, nekateri model in velikost omejitve veljajo. Specifikacije so 

spremenijo brez predhodnega obvestila. Za najnovejše informacije se obrnite na predstavnika Codonics. Copyright © 2007 Codonics, Inc 

17991 Englewood Drive 

Middleburg Heights, OH 44130 USA 
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