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Forbhreathnú 

Tá anCodonics Cuireann Foilsitheoir Diosca Leighis Virtua luas, éifeachtúlacht agus 

éascaíocht úsáide eisceachtúil i dtaifeadán diosca uathoibríoch. Is fearas líonra é seo a 

chomhlíonann DICOM agus is féidir leis an iliomad staidéar míochaine a thaifeadadh agus a 

lipéadú ag an am céanna ar mheáin CD agus DVD. I ndearadh dlúth Virtua tá ardphróiseálaí 

leabaithe, láimhseáil diosca róbataic agus comhéadan scáileáin tadhaill atá furasta le húsáid 

agus a uasmhéadaíonn sreabhadh oibre agus táirgiúlacht. Táirgeann an printéir ionsuite 

lipéid diosca lándaite iontacha a chuimsíonn déimeagrafaic othar agus seoladh agus lógó na 

saoráide le haghaidh margaíochta. Is féidir le custaiméirí a gcuid lipéad saincheaptha féin a 

chruthú nó a úsáidCodonics seirbhís dearaidh lipéad diosca a thairgtear go heisiach dár 

gcustaiméirí. 

 

Gnéithe / Sochair 

• Déanann sé staidéir othar a thaifeadadh go huathoibríoch gan do stáisiún oibre nó 

acmhainní d’fhostaithe a cheangal suas 

• Cruthú agus lipéadú diosca ar éileamh go díreach ó stáisiúin oibre módúlachta 

• Is féidir staidéir a fheiceáil go háisiúil ón diosca ar stáisiún oibre agus ceann amháin nó 

níos mó a úsáid 

Lucht féachana DICOM, lucht féachana speisialaithe agus / nó lucht féachana OEM 

saincheaptha * 

• Is féidir Tuarascálacha Struchtúrtha HL7 agus DICOM a fháil agus a mheaitseáil le staidéar 

othair a cheadaíonn an tuarascáil a thaifeadadh agus staidéar a dhéanamh le chéile ar an 

diosca céanna ** 

• Tiontaíonn scáileáin tadhaill iomasach saineolaithe nua i nóiméid 

• Tá comhéadan úsáideora ar fáil i go leor teangacha 

• Déanann an Chartlann Sceidealta gach staidéar a thaifeadadh go huathoibríoch le diosca le 

haghaidh aisghabháil cúltaca / tubaiste. Déanann sé taifead freisin ar stair iomlán na 

ngníomhaíochtaí cartlainne uile ar gach diosca ** 



• Ligeann dearadh dlúth do shuí éasca 

• Buaileann sé le caighdeáin tionscail lena n-áirítear DICOM cuid 10, IHE PDI, agus logaí 

iniúchta maidir le comhlíonadh HIPAA 

* níl gach lucht féachana caighdeánach 

** gné roghnach 

 

Sonraíochtaí 

Ionchuir Meán: Dhá bhosca bruscair ionchuir 50 diosca 

Aschur Meán: Araid aschuir 25 diosca amháin 

Tiomántáin Optúla: Dhá thiomántán CD / DVD 

Taifeadta Formáidí: CD-R, DVD-R 

Teicneolaíocht Priontála Lipéad: Inkjet 

Rún Priontála: Suas le 4800 dpi 

Cartús Dúigh: Cartús trí-dath amháin 

Comhéadan Úsáideora: Scáileán tadhaill LCD comhtháite / inscortha 15 ” 

agus cianrochtain ar bhrabhsálaí gréasáin 

Feidhmíocht:*** Suas le 30 CD san uair, 15 DVD san uair 

Próiseálaí: Intel® Celeron® G3900 

Cuimhne: 4 GB 

Stóráil Sonraí: 120 GB 

Comhéadan: 10/100 Ethernet Base-T / Gigabit (RJ-45) 

Prótacail Líonra: DICOM Store SCP (suas le 24 nasc comhuaineach) 

Ceist / aisghabháil DICOM (roghnach) 

Freastalaí Gréasáin HTTP (le haghaidh cianrialtáin agus cumraíochta) 

Tiomáint Cliste: Tiomáint flash USB chun sonraí cumraíochta a stóráil 

Cumhacht: Ionchur Uilíoch: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (cumhacht rátáilte) 

Toisí: 26.7“(67.8 cm) H, 19.2 “(48.6 cm) W, 26.7“ (67.8 cm) L. 



Meáchan: 60 lb. (28kg.) 

 

Rialála: Comhlíonadh iomlán feistí leighis lena n-áirítear Aicme 1 FDA agus Aicme I. 

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, 

Sábháilteacht Leictreach IEC 60601-1 Ed. 3.1 agus EMC / EMI: FCC Aicme B agus IEC 60601-

1-2: Ed. 4 le haghaidh Saoráidí Cúraim Sláinte Gairmiúla 

*** bunaithe ar ghnáthstaidéar cliniciúil agus ar chumraíocht líonra 

  


