Virtua®
Medical Disc Publisher
BG - български език
Общ преглед
TheКодоника Virtua Medical Disc Publisher предлага изключителна скорост,
ефективност и лекота на използване в автоматичен диктофон. Това иновативно
медицинско устройство е съвместим с DICOM мрежов уред, който може
едновременно да записва и етикетира множество медицински изследвания върху CD
и DVD носители. Компактният дизайн на Virtua се отличава с усъвършенстван
вграден процесор, роботизирана обработка на дискове и удобен за потребителя
интерфейс със сензорен екран, който оптимизира работния процес и
производителността. Вграденият принтер произвежда брилянтни, пълноцветни
етикети на дискове, които включват демографски данни на пациента и адрес и лого
на съоръжението за маркетинг. Клиентите могат да създават свои собствени етикети
или да използватКодоника услуга за дизайн на дискови етикети, предлагана
изключително на нашите клиенти.

Характеристики / предимства
• Автоматично записва проучвания на пациенти, без да обвързвате работната си
станция или ресурсите на служителите
• Създаване и етикетиране на дискове при поискване директно от работни станции
за модалност
• Проучванията могат да бъдат удобно разглеждани от диск на работна станция, като
се използва един или повече
DICOM зрители, специализирани зрители и / или персонализирани OEM зрители *
• HL7 и DICOM структурирани отчети могат да бъдат получени и съпоставени с
проучване на пациент, позволяващо записването на доклада и проучването заедно на
един и същ диск **
• Интуитивният сензорен екран превръща новаците в експерти за минути
• Потребителският интерфейс е достъпен на множество езици

• Scheduled Archive автоматично записва всички проучвания на диск за архивиране /
възстановяване при бедствия. Той също така записва пълна история на всички
архивни дейности на всеки диск **
• Компактният дизайн позволява лесно разполагане
• Отговаря на индустриалните стандарти, включително DICOM част 10, IHE PDI и
одитните дневници за съответствие с HIPAA
* не всички зрители са стандартни
** незадължителна функция

Спецификации
Медийни входове: Две входящи кутии с 50 диска
Media Output: Един изходен контейнер с 25 диска
Оптични устройства: Две CD / DVD устройства
За записване Формати: CD-R, DVD-R
Технология за печат на етикети: Inkjet
Резолюция на печат: До 4800 dpi
Касета с мастило: Една трицветна касета
Потребителски интерфейс: Интегриран / подвижен 15 ”LCD сензорен екран
и отдалечен достъп до уеб браузър
Производителност:*** До 30 CD на час, 15 DVD на час
Процесор: Intel® Celeron® G3900
Памет: 4 GB
Съхранение на данни: 120 GB
Интерфейс: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Мрежови протоколи: DICOM Store SCP (до 24 едновременни връзки)
DICOM заявка / извличане (по избор)
HTTP уеб сървър (за дистанционно управление и конфигуриране)
Smart Drive: USB флаш устройство за съхранение на конфигурационни данни

Мощност: Универсален вход: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (номинална мощност)
Размери: 26.7“(67,8 cm) H, 19,2 “(48,6 cm) W, 26,7“ (67,8 cm) L
Тегло: 60 lbs. (28 кг.)

Регулаторно: Пълно съответствие на медицинските изделия, включително клас 1
FDA и клас I
MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,
Електрическа безопасност IEC 60601-1 Ed. 3.1 и EMC / EMI: FCC клас B и IEC 60601-1-2:
Изд. 4 за професионални здравни заведения
*** въз основа на типично клинично проучване и конфигурация на мрежата

