Virtua®
Medical Disc Publisher
TR - Türkçe
Genel Bakış
Kodonik Virtua Medical Disc Publisher, otomatik bir disk kaydedicide olağanüstü hız,
verimlilik ve kullanım kolaylığı sunar. Bu yenilikçi tıbbi cihaz, birden çok tıbbi çalışmayı
aynı anda CD ve DVD ortamına kaydedip etiketleyebilen DICOM uyumlu bir ağ cihazıdır.
Virtua’nın kompakt tasarımı, gelişmiş bir yerleşik işlemci, robotik disk kullanımı ve iş
akışını ve üretkenliği optimize eden kullanıcı dostu bir dokunmatik ekran arayüzüne
sahiptir. Yerleşik yazıcı, hasta demografisini ve pazarlama için tesisin adresini ve logosunu
içeren parlak, tam renkli disk etiketleri üretir. Müşteriler kendi özel etiketlerini
oluşturabilir veyaKodonik Müşterilerimize özel olarak sunulan disk etiketi tasarım hizmeti.

Özellikler / Faydalar
• İş istasyonunuzu veya çalışan kaynaklarınızı bağlamadan hasta çalışmalarını otomatik
olarak kaydeder
• Doğrudan modalite iş istasyonlarından isteğe bağlı disk oluşturma ve etiketleme
• Çalışmalar, bir veya daha fazla sayıda kullanılarak bir iş istasyonundaki diskten rahatlıkla
görüntülenebilir.
DICOM görüntüleyicileri, uzman görüntüleyiciler ve / veya özel OEM görüntüleyiciler *
• HL7 ve DICOM Yapılandırılmış Raporları alınabilir ve bir hastanın çalışmasıyla
eşleştirilebilir ve hem raporun hem de çalışmanın aynı disk üzerinde birlikte
kaydedilmesini sağlar **
• Sezgisel dokunmatik ekran acemileri dakikalar içinde uzmana dönüştürür
• Kullanıcı arayüzü birden çok dilde mevcuttur
• Zamanlanmış Arşiv, yedekleme / felaket kurtarma için tüm çalışmaları otomatik olarak
diske kaydeder. Ayrıca her diske tüm arşiv etkinliklerinin tam bir geçmişini kaydeder **
• Kompakt tasarım, kolay yerleştirme sağlar
• DICOM bölüm 10, IHE PDI ve HIPAA uyumluluğu için denetim günlükleri dahil endüstri
standartlarını karşılar

* tüm izleyiciler standart değildir
** isteğe bağlı özellik

Teknik Özellikler
Medya Girişleri: İki adet 50 diskli giriş bölmesi
Ortam Çıkışı: Bir 25 diskli çıkış bölmesi
Optik Sürücüler: İki CD / DVD sürücüsü
Kaydedilebilir Biçimler: CD-R, DVD-R
Etiket Baskı Teknolojisi: Mürekkep Püskürtmeli
Baskı Çözünürlüğü: 4800 dpi'ye kadar
Mürekkep Kartuşu: Bir adet üç renkli kartuş
Kullanıcı Arayüzü: Entegre / çıkarılabilir 15 ”LCD dokunmatik ekran
ve uzaktan web tarayıcısı erişimi
Verim:*** Saatte 30 CD'ye kadar, saatte 15 DVD
İşlemci: Intel® Celeron® G3900
Bellek: 4 GB
Veri Depolama: 120 GB
Arayüz: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Ağ Protokolleri: DICOM Store SCP (24 eşzamanlı bağlantıya kadar)
DICOM sorgulama / alma (isteğe bağlı)
HTTP Web Sunucusu (uzaktan kontrol ve konfigürasyon için)
Akıllı Sürücü: Yapılandırma verilerini depolamak için USB flash sürücü
Güç: Evrensel Giriş: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (nominal güç)
Boyutlar: 26.7"(67,8 cm) Y, 19,2 "(48,6 cm) G, 26,7" (67,8 cm) U
Ağırlık: 60 lbs. (28kg.)

Yasal düzenleme: Sınıf 1 FDA ve Sınıf I dahil tam tıbbi cihaz uyumluluğu
MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,
Elektriksel Güvenlik IEC 60601-1 Ed. 3.1 ve EMC / EMI: FCC Sınıf B ve IEC 60601-1-2: Ed.
Profesyonel Sağlık Tesisleri için 4
*** tipik bir klinik çalışmaya ve ağ yapılandırmasına dayanır

