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Medical Disc Publisher 

IS - Íslenska 

Yfirlit 

Virtua C er fullkominn, hagkvæmur, þægilegur í notkun, aukabúnaður fyrir mynddreifingu 

fyrir hvaða form sem er. Þétt hönnun þess er með háþróaðan örgjörva til að taka á móti og 

stjórna námi, vélritadiskupptökutæki og prentara og notendavænt vefviðmót. Innbyggði 

prentarinn framleiðir ljómandi skífamerki í fullum lit sem innihalda lýðfræði sjúklinga og 

heimilisfang aðstöðu og merki til markaðssetningar. Viðskiptavinir geta búið til sína eigin 

sérsniðnu merki eða notað Codonics þjónustu við diskamerkingarhönnun sem eingöngu er 

boðið viðskiptavinum okkar. 

 

Aðgerðir / ávinningur 

• Skráir sjálfkrafa og merkir rannsóknir á sjúklingum án þess að binda vinnustöðina eða 

starfsmenn 

• Hægt er að skoða rannsóknir af diski á vinnustöð með einum eða fleiri DICOM 

áhorfendum, sérhæfðum áhorfendum og / eða sérsniðnum OEM áhorfendum * 

• HL7 og DICOM skipulögð skýrsla er hægt að taka á móti og passa við rannsókn sjúklings 

sem gerir kleift að taka upp bæði skýrsluna og rannsóknina saman á sama disknum ** 

• Sögð skilaboð veita fullkomna kerfisstöðu með því að ýta á hnapp 

• Notendaviðmót er fáanlegt á mörgum tungumálum 

• Skipulagt skjalasafn skráir sjálfkrafa allar rannsóknir á diskinn til að taka öryggisafrit / 

hörmungarbata. Það skráir einnig heildarsögu yfir alla skjalavinnslu á hverjum diski ** 

• Örlega þétt hönnun gerir kleift að auðvelda staðsetningu 

• Uppfyllir iðnaðarstaðla þar á meðal DICOM hluta 10, IHE PDI og endurskoðunargögn fyrir 

HIPAA samræmi 

* ekki allir áhorfendur eru staðlaðir 

** valfrjálsir eiginleikar 

 

Upplýsingar 
Inntak miðils: Einn 20 diska inntakstunnur 

Miðlaútgangur: Einn 25 diska framleiðslutunnur 

Optical Drive: Eitt geisladrif / DVD drif 

Upptökanleg snið: CD-R, DVD-R 

Merkiprentunartækni: Inkjet 

Prentupplausn: Allt að 4800 pát 



Blekhylki: Ein litahylki (CMY) 

Notendaviðmót: Fjarlægur aðgangur að vafra með Internet Explorer® 

Gjörningur: *** Allt að 25 geisladiskar á klukkustund, 10 DVD á klukkustund 

Gagnageymsla: 40 GB 

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

Siðareglur: DICOM Store SCP 

DICOM fyrirspurn / sótt (valfrjálst) 

HTTP vefþjónn (fyrir fjarstýringu og stillingar) 

Smart Drive: USB glampi ökuferð til að geyma stillingargögn 

Afl: Alhliða inntak: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (metið afl) 

Mál: 10,5 "(26,7 cm) H, 18,2" (46,2 cm) W, 21,7 "(55,1 cm) L 

Þyngd: 32 pund. (14,6 kg.) 

 

Reglugerð: Fullt samræmi við lækningatæki þ.mt flokkur 1 FDA og flokkur I MDR 2017/745 

/ ESB (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Rafmagnsöryggi IEC 

60601-1 Ed. 3.1 og EMC / EMI: FCC flokkur B og IEC 60601-1-2: Ed. 4 fyrir faglega 

heilbrigðisstofnanir 

*** byggt á dæmigerðri klínískri rannsókn og netstillingu 

  


