
Virtua®E 
Medical Disc Publisher 

ET - eesti 

Ülevaade 

Virtua E on ideaalne, ökonoomne, hõlpsasti kasutatav pildilevi lisaseade mis tahes 

modaalsuse jaoks. Selle kompaktses kujunduses on laua puutetundlik ekraan, täiustatud 

protsessor uuringute vastuvõtmiseks ja haldamiseks, robotplaadisalvesti ja printer ning 

kasutajasõbralik liides. Sisseehitatud printer toodab hiilgavaid täisvärvilisi plaadisilte, mis 

sisaldavad turustamiseks patsientide demograafilisi andmeid, rajatise aadressi ja logo. 

Kliendid saavad luua oma kohandatud sildid või kasutada ainult meie klientidele pakutavat 

Codonicsi plaadimärgi kujundusteenust. 

 

Funktsioonid / eelised 

• Salvestab ja sildistab patsiendi uuringud automaatselt teie sidumata 

 orkstatsioon või töötajate ressursid 

• Uuringuid saab mugavalt tööjaamas plaadilt vaadata, kasutades ühte või mitut DICOM-i 

vaatajat, spetsialiseeritud vaatajat ja / või kohandatud OEM-vaatajat * 

• HL7 ja DICOM struktureeritud aruandeid saab vastu võtta ja sobitada patsiendi uuringuga, 

mis võimaldab nii aruande kui ka uuringu salvestamist ühele ja samale kettale ** 

• Jutustatud sõnumid tagavad ühe nupuvajutusega süsteemi täieliku oleku 

• Intuitiivne puutetundlik ekraan muudab algajatest mõne minutiga eksperdid 

• Kasutajaliides on saadaval mitmes keeles 

• Plaaniline arhiiv salvestab kõik uuringud automaatselt kettale varundamiseks / 

katastroofi taastamiseks. Samuti salvestab see igale plaadile kõigi arhiivitoimingute täieliku 

ajaloo ** 

• Ülikompaktne disain võimaldab hõlpsalt paigutada 

• Vastab tööstusharu standarditele, sealhulgas DICOMi osa 10, IHE PDI ja HIPAA nõuetele 

vastavuse auditilogid 

* mitte kõik vaatajad pole standardsed 

** valikulised funktsioonid 

 

Spetsifikatsioonid 

Meediumisisend: üks 20-kettaga sisendkast 

Meediumiväljund: üks 25-kettaga väljundsalv 

Optiline draiv: üks CD / DVD-draiv 

Salvestatavad vormingud: CD-R, DVD-R 



Siltide printimise tehnoloogia: Inkjet 

Prindi eraldusvõime: kuni 4800 dpi 

Tindikassett: ühevärviline kassett (CMY) 

Kasutajaliides: 15-tolline LCD puutetundlik ekraan 

Veebibrauseri kaugjuurdepääs Internet Exploreri® abil 

Performance: *** Kuni 25 CD-d tunnis, 10 DVD-d tunnis 

Andmete salvestamine: 40 GB 

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

Võrguprotokollid: DICOM Store SCP 

DICOMi päring / toomine (valikuline) 

HTTP veebiserver (kaugjuhtimiseks ja konfigureerimiseks) 

Smart Drive: USB-mälupulk konfiguratsiooniandmete salvestamiseks 

Võimsus: universaalne sisend: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nimvõimsus) **** 

Mõõtmed: 10.5„(26,7 cm) H, 18,2 "(46,2 cm) W, 21,7" (55,1 cm) L **** 

Kaal: 43 naela. (19,3 kg) 

 

Normatiivne: Meditsiiniseadmete täielik vastavus, sealhulgas 1. klassi FDA ja I klassi MDR 

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

IEC 60601-1 Toim. 3.1 ja EMC / EMI: FCC klass B ja IEC 60601-1-2: Toim. 4 

professionaalsete tervishoiuteenuste jaoks 

*** põhineb tüüpilisel kliinilisel uuringul ja võrgu konfiguratsioonil 

**** kuva ei kuulu komplekti 

  


