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LT - lietuvių kalba 

Apžvalga 

TheKodonikai „Virtua XR Medical Disc Publisher“ per valandą įrašo iki 62 kompaktinių 

diskų arba 31 DVD diską. „Virtua“ neatsilieka nuo daugiamodališkumoaplinka ir yra 

specialiai sukurtas didelės apimties vizualizavimo programoms, tokioms kaip krūties MR, 

PET / CT, MRA ir CTA, kur vaizdo sistemos per valandą siunčia dešimtis tūkstančių vaizdų. 

Individualūs diskai yra įrašomi, paženklinti etiketėmis ir paruošti išvykti su pacientu be 

darbo eigos. Kompaktiškas „XR“ dizainas turi pažangų procesorių, skirtą studijoms gauti ir 

valdyti, robotų diskų savirašį ir spausdintuvą bei patogią naudoti jutiklinio ekrano sąsają. 

Įmontuotas spausdintuvas gamina puikias, spalvotas diskų etiketes, kuriose pateikiama 

pacientų demografinė informacija, įstaigos adresas ir logotipas rinkodarai. Klientai gali 

sukurti savo pasirinktines etiketes arba naudotiKodonikai diskų etikečių kūrimo paslauga, 

siūloma tik mūsų klientams. 

 

Savybės / Privalumai 

• Automatiškai fiksuoja paciento tyrimus, nesusiejant darbo vietos ar darbuotojų išteklių 

• Diskų užsakymas pagal poreikį ir žymėjimas tiesiai iš modalinių darbo vietų 

• Tyrimus galima patogiai peržiūrėti iš disko darbo stotyje, naudojant vieną ar daugiau 

DICOM žiūrovai, specializuoti žiūrovai ir (arba) pasirinktiniai OEM žiūrovai * 

• HL7 ir DICOM struktūrizuotas ataskaitas galima gauti ir suderinti su paciento tyrimais 

tiek ataskaitos, tiek tyrimo kartu įrašymas tame pačiame diske ** 

• 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 ** 

• 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 įvestys: dvi 50 diskų įvesties dėžutės 
Laikmenos išvestis: viena 25 diskų išvesties dėžė 
Optiniai įrenginiai: du CD / DVD įrenginiai 
Įrašomi formatai: CD-R, DVD-R 
Etikečių spausdinimo technologija: Rašalinis 
Spausdinimo skiriamoji geba: iki 4800 dpi 
Rašalo kasetė: viena trijų spalvų kasetė 
Vartotojo sąsaja: integruotas / nuimamas 15 colių LCD jutiklinis ekranas 
ir nuotolinę žiniatinklio naršyklės prieigą 
Spektaklis:*** Iki 62 kompaktinių diskų per valandą, 31 DVD per valandą 
Procesorius: „Intel® Celeron® G3900“ 
Atmintis: 4 GB 
Duomenų saugojimas: 190 GB 
Sąsaja: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45) 
Tinklo protokolai: „DICOM Store SCP“ (iki 24 vienalaikių jungčių) 
DICOM užklausa / gavimas (neprivaloma) 
HTTP tinklo serveris (nuotoliniam valdymui ir konfigūravimui) 
„Smart Drive“: USB atmintinė konfigūracijos duomenims saugoti 
Galia: universali įvestis: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA (vardinė galia) 
Matmenys: 26.7„(67,8 cm) H, 19,2 "(48,6 cm) W, 26,7" (67,8 cm) L 
Svoris: 60 svarų. (28 kg.) 
Teisės aktai: Visiška medicinos prietaisų atitiktis, įskaitant 1 klasės FDA ir I klasę 
MDR 2017/745 / ES (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 skirta profesionalams 
Sveikatos priežiūros įstaigos 
 *** remiantis tipiniu klinikiniu tyrimu ir tinklo konfigūracija 
  


