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Apžvalga
„Virtua E“ yra puikus, ekonomiškas, lengvai naudojamas vaizdo platinimo priedas bet
kokiam modalumui. Jo kompaktiškas dizainas turi stalinį jutiklinį ekraną, pažangų
procesorių, skirtą studijoms gauti ir valdyti, robotų diskų savirašį ir spausdintuvą bei
patogią naudoti sąsają. Įmontuotas spausdintuvas gamina puikias, spalvotas diskų etiketes,
kuriose pateikiama pacientų demografinė informacija, įstaigos adresas ir logotipas
rinkodarai. Klientai gali susikurti savo pasirinktines etiketes arba naudotis „Codonics“ diskų
etikečių kūrimo paslauga, siūloma tik mūsų klientams.

Savybės / Privalumai
• Automatiškai registruoja ir žymi paciento tyrimus, nesusiedami jūsų
orkstacija ar darbuotojų ištekliai
• Tyrimus galima patogiai peržiūrėti iš disko darbo stotyje, naudojant vieną ar daugiau
DICOM žiūrovų, specializuotų žiūrovų ir (arba) pasirinktinių OEM žiūrovų *
• HL7 ir DICOM struktūrizuotas ataskaitas galima gauti ir suderinti su paciento tyrimais,
leidžiančiais kartu įrašyti ataskaitą ir tyrimą tame pačiame diske **
• Pasakojami pranešimai suteikia visišką sistemos būseną vienu mygtuko paspaudimu
• Intuityvus jutiklinis ekranas naujokus paverčia ekspertais per kelias minutes
• Vartotojo sąsaja yra prieinama keliomis kalbomis
• Suplanuotas archyvas automatiškai įrašo visus tyrimus į diską, kad būtų galima juos
atkurti ar atkurti. Taip pat kiekviename diske įrašoma visa archyvų veiklos istorija **
• Itin kompaktiškas dizainas leidžia lengvai nustatyti vietą
• Atitinka pramonės standartus, įskaitant DICOM 10 dalį, IHE PDI ir audito žurnalus, kad
atitiktų HIPAA reikalavimus
* ne visi žiūrovai yra standartiniai
** neprivalomos funkcijos

Specifikacijos
Laikmenų įvestis: viena 20 diskų įvesties dėžutė
Laikmenos išvestis: viena 25 diskų išvesties dėžė
Optinis įrenginys: vienas CD / DVD diskų įrenginys
Įrašomi formatai: CD-R, DVD-R
Etikečių spausdinimo technologija: Rašalinis

Spausdinimo skiriamoji geba: iki 4800 dpi
Rašalo kasetė: vienos spalvos kasetė (CMY)
Vartotojo sąsaja: 15 colių LCD jutiklinis ekranas
Nuotolinė žiniatinklio naršyklės prieiga naudojant „Internet Explorer®“
Spektaklis:*** Iki 25 kompaktinių diskų per valandą, 10 DVD per valandą
Duomenų saugykla: 40 GB
Sąsaja: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Tinklo protokolai: DICOM Store SCP
DICOM užklausa / gavimas (neprivaloma)
HTTP tinklo serveris (nuotoliniam valdymui ir konfigūravimui)
„Smart Drive“: USB atmintinė konfigūracijos duomenims saugoti
Galia: universali įvestis: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 175 VA (įvertintagalia) ****
Matmenys: 10.5„(26,7 cm) H, 18,2 “(46,2 cm) W, 21,7“ (55,1 cm) L ****
Svoris: 43 svarai. (19,3 kg.)
Reglamentavimas: Visiška medicinos prietaisų atitiktis, įskaitant 1 klasės FDA ir I klasės
MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektros
sauga IEC 60601-1 Red. 3.1 ir EMC / EMI: FCC B klasė ir IEC 60601-1-2: red. 4 profesionalios sveikatos priežiūros įstaigos
*** remiantis tipiniu klinikiniu tyrimu ir tinklo konfigūracija
**** ekranas neįtrauktas

