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Áttekintés
A Virtua C a tökéletes, gazdaságos, könnyen használható képelosztási kiegészítő bármilyen
modalitáshoz. Kompakt kialakítása fejlett processzorral rendelkezik a tanulmányok
fogadásához és kezeléséhez, robotikus lemezrögzítővel és nyomtatóval, valamint
felhasználóbarát webes felülettel. A beépített nyomtató ragyogó, színes lemezcímkéket
készít, amelyek tartalmazzák a betegek demográfiai adatait, valamint a létesítmény címét és
logóját a marketing céljából. Az ügyfelek létrehozhatják saját egyedi címkéiket, vagy
használhatják a kizárólag ügyfeleinknek kínált Codonics lemezcímkék tervezési
szolgáltatást.

Jellemzők és előnyök
• Automatikusan rögzíti és felcímkézi a betegvizsgálatokat anélkül, hogy lekötné a
munkaállomást vagy az alkalmazottak erőforrásait
• A tanulmányok kényelmesen megtekinthetők lemezről egy munkaállomáson egy vagy
több DICOM-néző, speciális nézők és / vagy egyedi OEM-nézők használatával *
• HL7 és DICOM strukturált jelentések fogadhatók és illeszthetők a páciens vizsgálatához,
lehetővé téve a jelentés és a vizsgálat együttes rögzítését ugyanazon a lemezen **
• Az elbeszélt üzenetek egy gombnyomással teljes rendszerállapotot nyújtanak
• A felhasználói felület több nyelven érhető el
• Az ütemezett archívum minden vizsgálatot automatikusan lemezre rögzít biztonsági
mentés vagy katasztrófa utáni helyreállítás céljából. Ezenkívül rögzíti az összes lemezen
található archív tevékenység teljes történetét **
• Az ultrakompakt kialakítás lehetővé teszi a könnyű elhelyezést
• Megfelel az ipari szabványoknak, beleértve a DICOM 10. részét, az IHE PDI-t és az
auditnaplókat a HIPAA-megfelelés érdekében
* nem minden néző szokásos
** opcionális funkciók

Specifikációk
Média bemenet: Egy 20 lemezes bemeneti tálca
Média kimenet: Egy 25 lemezes kimeneti tálca
Optikai meghajtó: Egy CD / DVD meghajtó
Rögzíthető formátumok: CD-R, DVD-R

Címkenyomtatási technológia: Inkjet
Nyomtatási felbontás: Akár 4800 dpi
Tintapatron: Egyszínű patron (CMY)
Felhasználói felület: Távoli webböngésző-hozzáférés az Internet Explorer® használatával
Teljesítmény: *** Akár 25 CD / óra, 10 DVD / óra
Adattárolás: 40 GB
Interfész: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Hálózati protokollok: DICOM Store SCP
DICOM lekérdezés / lekérés (opcionális)
HTTP webkiszolgáló (távvezérléshez és konfiguráláshoz)
Smart Drive: USB flash meghajtó a konfigurációs adatok tárolásához
Teljesítmény: univerzális bemenet: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 175 VA (névleges teljesítmény)
Méretek: 26,7 cm H, 46,2 cm W, 18,2 ", 55,1 cm L, 21,7"
Súly: 32 font. (14,6 kg)
Szabályozás: Teljes orvosi eszközmegfelelés, beleértve az FDA 1. osztályát és az I. osztályú
MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Villamos
biztonság IEC 60601-1 szerk. 3.1 és EMC / EMI: FCC B. osztály és IEC 60601-1-2: Szerk. 4 a
professzionális egészségügyi intézmények számára
*** egy tipikus klinikai vizsgálat és a hálózat konfigurációja alapján

