
System obrazowania DryView CHrOMA

wSZeCHSTrONNe  
DrUKOwANie NA KLiSZy  
LUB PAPierZe

Jedna z najbardziej zaufanych marek w dziedzinie wydruków medycznych oferuje teraz 
wysoce wszechstronną drukarkę, która daje całkowicie nowe możliwości lekarzom i innym 
pracownikom opieki zdrowotnej.

System obrazowania Carestream DryView Chroma umożliwia uzyskanie diagnostycznych  
i konsultacyjnych wydruków na kliszy lub papierze — w wysokiej jakości odcieniach szarości 
lub żywym, pełnym kolorze. Ogranicza koszty pracy, łącząc drukowanie na kliszy oraz papierze 
w jednym systemie, zapewniając jakość wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.

PrOSTe.
wSZeCHSTrONNe



Zaawansowana 
wiZualiZacja 

w obraZowaniu 
medycZnym: 

 
Renderowanie objętości 3D, 

mapowanie koloru i analiza 
naczyń

JeDNA DrUKArKA. 
WIELE ZASTOSOWAŃ.

ZDUMIEWAJĄCA 
WSZECHSTRONNOŚĆ 
 
Potężna drukarka. Zaufana marka. 
Drukarka DryView Chroma jest idealna dla radiologów, lekarzy innych 
specjalności i stomatologów oraz każdego, kto podczas opieki nad pacjentem  
potrzebuje precyzyjnych informacji. Niskie koszty eksploatacyjne, prosta 
obsługa i duża wszechstronność sprawiają, że nadaje się ona idealnie do 
szerokiego zakresu zastosowań. Zaufane marki — Carestream i DryView 

SpRAWIAJĄ, że drukarka wpisuje się w dziedzictwo jakości, wartości oraz 
dostępnego na całym świecie wsparcia technicznego reagującego na potrzeby 
użytkowników. prostota i ekonomia sprawiają, że ta nowa drukarka nabiurkowa 
idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań. 

Papier lub klisza. Kolor lub skala szarości.
 

WIELE ZASTOSOWAŃ.
 
Zastosowania radiologiczne: 
pACS, CR, DR, CT, MR, pET/CT, USG, medycyna nuklearna i radioterapia 

Zastosowania stomatologiczne: 
Obrazowanie panoramiczne, cefalometryczne, 3D i cyfrowa radiografia  
w obrębie jamy ustnej



WyGODNE DRUkOWANIE — 
KONieC Z CZeKANieM NA 
ZDJęCIA DIAGNOSTyCZNE. 
Drukarka DryView Chroma daje lekarzom 
dostęp do wydruków, gdy chcą dokonać 
konsultacji w gabinetach, miejscach 
badań lub poczekalniach. Wydruki 
na kliszy i papierze dostarczają także 
niezbędnych informacji podczas zabiegów 
chirurgicznych i innych. Dostępny wszędzie 
wydruk obrazów i raportów.

BŁySkAWICZNE WyDRUkI 
DOSTępNE NA pApIERZE 
LUB kLISZy — ZAWSZE, GDy 
WyMAGANE SĄ OBRAZy 
DIAGNOSTyCZNE.
Wszechstronność drukarki DryView 
Chroma pozwala oddziałom radiologii 
ograniczać koszty kapitałowe i 
eksploatacyjne, łącząc wydruki na kliszy i 
papierze w jednym systemie obrazowania.

JeDNA DrUKArKA. 
WIELE ZASTOSOWAŃ.



ZASTOSOwANiA 
SPeCJALiSTyCZNe
Drukarka DryView Chroma dostarcza papierowych raportów do 
celów konsultacyjnych, wspierając szeroki zakres zastosowań 
specjalistycznych, takich jak:
 

 Stomatologia
 Dermatologia 
 Neurologia
 położnictwo i ginekologia 
 Onkologia
 Ortopedia
 patologia
 Radiologia
 Reumatologia
 Chirurgia
 Urologia



wyDrUKi 
KONSULTACyJNe 
— WySOkIEJ 
JAkOŚCI OBRAZy 
wyDrUKOwANe 
NA PAPierZe DLA 
LeKArZy w CeLU 
DOŁĄCZENIA DO 
rAPOrTów.
Zakłady radiologii mogą wykorzystać 
drukarkę do zapewnienia lekarzom nowych, 
potężnych narzędzi konsultacyjnych. Teraz 
jeszcze prościej na wybranym nośniku — 
papierze lub kliszy.



Wygodne, ekonomiczne drukowanie
 
Drukarka DryView Chroma jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla zakładów 
radiologii, szpitali, gabinetów prywatnych, klinik i ośrodków obrazowania me-
dycznego oraz wszędzie tam, gdzie do diagnostyki wykorzystywane są klisze 
lub monitory. prostota i ekonomia czynią z tej nowej drukarki nabiurkowej 
biurkowej perfekcyjne rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań.

Produktywne i niezawodne rozwiązanie
Drukarka DryView Chroma drukuje do 50 arkuszy papieru na 
godzinę — doskonałej jakości obrazów kolorowych lub  
w skali szarości. Dzięki konstrukcji odpowiedniej do zastosowań 
biurowych drukarkę z łatwością można ustawić wszędzie tam, 
gdzie potrzebne są wydruki na papierze lub na kliszy.

Idealna do drukowania z PACS lub EMR 
Niskie koszty eksploatacyjne i wszechstronność czynią z drukarki 
DryView Chroma bezproblemowe urządzenie do drukowania 
obrazów z pACS lub wzbogaconych w obrazy elektronicznych 
rejestrów medycznych na papierze lub kliszy. ponieważ wymiana 
informacji medycznej (ang. Health Information Exchanges, HIE) 
umożliwia elektroniczną wymianę informacji medycznych w 
obrębie kraju, regionu lub szpitala, wymogi dotyczące drukowania 
obrazów medycznych ewoluują. Drukarka DryView Chroma 
dzięki niskim kosztom eksploatacji i doskonałej jakości druku jest 
perfekcyjnie dopasowana do zmieniających się wymagań. 

Szerokie możliwości podłączania 
Drukarka DryView Chroma jest zgodna z systemami CR, DR, CT, 
MR, pACS i EMR i wieloma innymi. Umożliwia to zapewnienie 
wysokiej jakości wydruków na kliszy lub papierze praktycznie  
z dowolnego miejsca, gdzie są potrzebne.

Łatwość instalacji
Dzięki prostej instalacji i intuicyjnej obsłudze wymagane jest tylko 
minimalne szkolenie użytkownika. Łatwa obsługa zapewnia także, że 
system można wdrożyć bez długiej przerwy w codziennym toku pracy.  

Uproszczony serwis 
Niezawodność drukarki DryView Chroma znacznie ułatwia pracę 
i minimalizuje wymagania dotyczące serwisowania. Opcjonalne 
usługi zdalnego zarządzania (ang. Remote Management Services, 
RMS) ostrzegają specjalistów z firmy Carestream, że system 
wymaga sprawdzenia. 

Wybór uzasadniony względami środowiskowymi  
i ekonomicznymi 
Drukarka DryView Chroma jest zgodna z normą ENERGy STAR 
opracowaną przez Agencję Ochrony Środowiska USA (ang. 
Environmental protection Agency, EpA). Energooszczędność drukarki 
ogranicza koszty energii i zmniejsza całkowity koszt pozyskania.

System obrazowania  
DryView CHrOMA



WYDRUKI DIAgnoStYCZnE 
Drukuj obrazy diagnostyczne  
na kliszy. 

WYDRUKI KonSUltACYjnE 
Drukuj wysokiej jakości obrazy 
na papierze w celu dołączenia 
ich do raportów. 

WYgoDnE DRUKoWAnIE 
Drukuj wszędzie na kliszy lub 
papierze, aby konsultować 
pacjentów.

System obrazowania  
DryView CHrOMA

DRUKoWAnIE KoRPoRACYjnE 
w razie potrzeby drukuj obrazy 
z pACS lub wzbogaconych w 
obrazy elektronicznych zapisów 
medycznych (ang. Electronic 
Medical Records, EMR)!



DANe TeCHNiCZNe  
PrODUKTU

technologia
•  10-kanałowa głowica atramentowa z 

wyrzutem kropli na żądanie
•  11 wkładów z tuszem pigmentowym

Rozdzielczość
• 360 pikseli na cal

nośniki wydruku
•  klisza medyczna DryView Chroma  

35 x 43 cm 
28 x 35 cm 
25 x 30 cm 
20 x 25 cm

•  papier medyczny DryView Chroma - 
błyszczący  
A3 (297 x 420 mm) 
A4 (210 x 297 mm) 

•  papier medyczny DryView Chroma - 
matowy  
A3 (297 x 420 mm) 
A4 (210 x 297 mm)

•  papier do zastosowań medycznych 
DryView Chroma - błyszczący/rolka 297 
mm x 75 m; arkusze przycięte do rozmiaru 
A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm)

•  papier do zastosowań medycznych 
DryView Chroma - matowy/rolka 297 mm 
x 100 m; arkusze przycięte do rozmiaru A3 
(297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm)

Wymagania elektryczne
DrUKArKA:
• Napięcie: AC 110–240 V
• Częstotliwość: 50–60 Hz
• prąd: 1,0 A /110–120 V
• Zgodność z normą ENERGy STAR

iNTerFeJS DiCOM:
• Napięcie: AC 100–240 V
• Częstotliwość: 50–60 Hz
• prąd: 1,5 A

Łączność sieciowa
•  Obsługa formatu plików DICOM przez sieć 

ethernet*
•  połączenie do drukarki Ethernet BaseT 

10/100/1000 (obsługa ramek jumbo)

obsługa klas DICoM SoP*
•  podstawowa klasa zarządzania wydrukiem 

skali szarości Meta SOp
•  klasa zarządzania wydrukiem kolorowym 

Meta SOP
• klasa prezentacji LUT SOp
• klasa pola adnotacji podstawowych SOp
• klasa weryfikacji SOp

Środowisko pracy
•  Temperatura: od 50°F do 86°F  

(od 10°C do 30°C)
•  Wilgotność: od 20 do 70% wilgotności 

względnej (bez kondensacji)

obsługiwane Systemy operacyjne 
• Windows Xp, Vista i Windows 7 (32-bitowe)

Warunki przechowywania
•  Temperatura: od -4°F do 140°F  

(od -20°C do 60°C)
•  Wilgotność: od 5 do 85% wilgotności 

względnej (bez kondensacji)

Wymiary/masa
DrUKArKA:
• Wysokość: 41 cm (16 cali)
• Szerokość: 86 cm (34 cale)
• Głębokość: 77 cm (30 cali)
• Masa: 52 kg (114,4 funta)

iNTerFeJS DiCOM:
• Wysokość: 20,3 cm (8 cali)
• Szerokość: 10,2 cm (4 cale)
• Głębokość: 20,3 cm (8 cali) 
• Masa: 2 kg (4,4 funta)

© Carestream Health, Inc., 2012. Carestream i DryView są znakami towarowymi firmy Carestream Health.  
Wydrukowano w USA.   9/12   Nr kat. 400 0102_PL

*Oświadczenie o zgodności z DICOM jest dostępne pod adresem www.carestreamhealth.com/dicom.html

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy 
Carestream WWW.carestream.pl lub odwiedzając witrynę dryview.carestream.com

SYStEM obRAZoWAnIA DryView chroma


