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Pregled 

Virtua C je popoln, ekonomičen, enostaven za uporabo, dodatek za distribucijo slik za vse 

načine. Njegova kompaktna zasnova vključuje napreden procesor za sprejemanje in 

upravljanje študij, robotski snemalnik in tiskalnik diskov ter uporabniku prijazen spletni 

vmesnik. Vgrajeni tiskalnik proizvaja briljantne, barvne nalepke na diskih, ki vključujejo 

demografske podatke o pacientih ter naslov in logotip ustanove za trženje. Kupci lahko 

ustvarijo lastne etikete po meri ali uporabijo storitev oblikovanja nalepk diskov Codonics, ki 

je na voljo izključno našim strankam. 

 

Značilnosti / prednosti 

• Samodejno beleži in označuje študije bolnikov, ne da bi pri tem vezali delovno postajo ali 

vire zaposlenih 

• Študije si lahko preprosto ogledate z diska na delovni postaji z uporabo enega ali več 

pregledovalnikov DICOM, specializiranih pregledovalcev in / ali običajnih pregledovalnikov 

OEM * 

• HL7 in DICOM strukturirana poročila je mogoče prejeti in jih prilagoditi pacientovi študiji, 

ki omogoča snemanje poročila in študije skupaj na isti disk ** 

• Pripovedana sporočila zagotavljajo celotno stanje sistema s pritiskom na gumb 

• Uporabniški vmesnik je na voljo v več jezikih 

• Scheduled Archive samodejno zabeleži vse študije na disk za varnostno kopiranje / 

obnovo po katastrofi. Zabeleži tudi popolno zgodovino vseh arhivskih dejavnosti na vsakem 

disku ** 

• Izjemno kompaktna oblika omogoča enostavno namestitev 

• Izpolnjuje industrijske standarde, vključno z DICOM delom 10, IHE PDI in revizijskimi 

dnevniki za skladnost s HIPAA 

* niso vsi gledalci standardni 

** neobvezne funkcije 

 

Specifikacije 

Vhod za medije: en 20-diskovni vhodni koš 

Izhod za medije: en izhodni koš za 25 diskov 

Optični pogon: en pogon CD / DVD 

Zapisljivi formati: CD-R, DVD-R 



Tehnologija tiskanja nalepk: Inkjet 

Ločljivost tiskanja: do 4800 dpi 

Kartuša s črnilom: Enobarvna kartuša (CMY) 

Uporabniški vmesnik: oddaljeni dostop do spletnega brskalnika z uporabo Internet 

Explorer® 

Uspešnost: *** Do 25 CD-jev na uro, 10 DVD-jev na uro 

Shranjevanje podatkov: 40 GB 

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

Omrežni protokoli: DICOM Store SCP 

Poizvedovanje / pridobivanje DICOM (neobvezno) 

Spletni strežnik HTTP (za daljinsko upravljanje in konfiguracijo) 

Smart Drive: bliskovni pogon USB za shranjevanje konfiguracijskih podatkov 

Moč: Univerzalni vhod: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nazivna moč) 

Mere: 10,7 "(26,7 cm) V, 18,2" (46,2 cm) Š, 21,7 "(55,1 cm) L 

Teža: 32 lbs. (14,6 kg.) 

 

Predpisi: Popolna skladnost medicinskih pripomočkov, vključno z razredom 1 FDA in 

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

2016, Električna varnost IEC 60601-1 Ed. 3.1 in EMC / EMI: FCC razred B in IEC 60601-1-2: 

Ed. 4 za poklicne zdravstvene ustanove 

*** na podlagi tipične klinične študije in konfiguracije omrežja  

  


