Virtua® XR
Medical Disc Publisher
IS - Íslenska
Yfirlit
TheCodonics Virtua XR Medical Disc Publisher gefur út allt að 62 geisladiska eða 31 DVD á
klukkustund. Virtua heldur í við fjölbreytniumhverfi, og er sérstaklega hannað fyrir
myndbandsforrit í miklu magni eins og MR, PET / CT, MRA og CTA þar sem myndkerfi senda
tugþúsundir mynda á klukkustund. Sérsniðnir diskar eru teknir upp, merktir og tilbúnir til
að fara með sjúklingnum án truflunar á vinnuflæði. Samsniðna hönnun XR er með
háþróaðan örgjörva til að taka á móti og stjórna rannsóknum, vélritadiskupptökutæki og
prentara og notendavænt snertiskjáviðmót. Innbyggði prentarinn framleiðir ljómandi
skífamerki í fullum lit sem innihalda lýðfræði sjúklinga og heimilisfang aðstöðu og merki til
markaðssetningar. Viðskiptavinir geta búið til sína sérsniðnu merkimiða eða notaðCodonics
þjónustu við diskamerkingarhönnun sem eingöngu er boðið viðskiptavinum okkar.

Aðgerðir / ávinningur
• Skráir sjálfkrafa rannsóknir á sjúklingum án þess að binda vinnustöðina þína eða
starfsmenn
• Sköpun og merkingar á diskum eftir þörfum beint frá vinnustöðvum
• Hægt er að skoða rannsóknir af diski á vinnustöð með því að nota eina eða fleiri
DICOM áhorfendur, sérhæfðir áhorfendur og / eða sérsniðnir OEM áhorfendur *
• HL7 og DICOM skipulögð skýrsla er hægt að taka á móti og passa við rannsókn sjúklings
sem gerir það kleift
upptöku bæði skýrslunnar og rannsókn saman á sama disknum **
• Innsæi snertiskjár gerir nýliða að sérfræðingum á nokkrum mínútum
• 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 **
• Þétt hönnun gerir kleift að auðvelda staðsetningu

• Uppfyllir staðla iðnaðarins þar á meðal DICOM hluta 10, IHE PDI og endurskoðunargögn
fyrir HIPAA samræmi
* ekki allir áhorfendur eru staðlaðir
** valfrjálsir eiginleikar

Upplýsingar
Fjölmiðlainntak: Tvær 50 diska inntakstunnur
Miðlaútgangur: Einn 25 diska framleiðslutunnur
Optical Drives: Tvö geisladrif / DVD drif
Upptökanleg snið: CD-R, DVD-R
Merkiprentunartækni: Inkjet
Prentupplausn: Allt að 4800 pát
Blekhylki: Ein þriggja lita skothylki
Notendaviðmót: Innbyggt / aftengjanlegt 15 ”LCD snertiskjár
og fjarlægur aðgangur að vafra
Frammistaða:*** Allt að 62 geisladiskar á klukkustund, 31 DVD á klukkustund
Örgjörvi: Intel® Celeron® G3900
Minni: 4 GB
Gagnageymsla: 190 GB
Tengi: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Siðareglur: DICOM Store SCP (allt að 24 samtímatengingar)
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, 300 VA (metið afl)
Mál: 26.7“(67,8 cm) H, 19,2 "(48,6 cm) W, 26,7" (67,8 cm) L
Þyngd: 60 kg. (28 kg.)
Reglugerð: Fullt samræmi lækningatækja þ.mt FDA flokkur 1 og I. flokkur
MDR 2017/745 / EU (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 atvinnumann
Heilsugæsluaðstaða
*** byggt á dæmigerðri klínískri rannsókn og netstillingu

