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Impressoras Coloridas OKI: resultados de
exames médicos com qualidade de impressão
A PRIMEIRA EM IMAGEM E
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA
NÃO DIAGNÓSTICA
A OKI combina a efetividade em termos de custos
e a produção de alta qualidade da impressão LED
Color, permitindo que você imprima diretamente
do seu equipamento médico1 ou software de
conversação DICOM2.
Você não precisa mais imprimir resultados de
exames em mídias caras e dispositivos especializados. Agora você pode imprimir exames
médicos3 em papel, com cores vibrantes HD
Color e em tamanhos até A3+ (33cmx42cm).
Desde Raios-X (comuns em consultórios odontológicos e veterinários, hospitais e clínicas) até
reconstruções de medicina nuclear (ressonâncias e tomografias) e ultrassom. Estas imagens
podem ser facilmente impressas para uso não
diagnóstico e/ou como documento para os
pacientes.

REDUZA SEUS CUSTOS E
MELHORE A IMPRESSÃO

INOVE SEU PROCESSO DE
TRABALHO
Comunicando-se diretamente com o seu aparelho
de diagnóstico médico por imagem¹ ou através
de softwares conversores DICOM², as impressoras OKI suprem a necessidade de impressão
em papel convencional, mas com alta qualidade,
para clientes que buscam uma solução para
documentação não diagnóstica de exames, livre
de processo de filmes e químicos usados na
impressão tradicional de imagens.
A significativa flexibilidade de impressão utilizando os equipamentos OKI permite aos hospitais e
clínicas mudarem a sua abordagem com relação
à impressão.
Imagine as possibilidades: imprimir reconstruções em grande formato e em HD Color, oferecer
às futuras mamães resultados de ultrassons
morfológicos detalhados e em cores, além de
manter imagens documentais nítidas e claras
nos registros dos pacientes — tudo isso a um
custo reduzido. O mesmo custo, na realidade,
das impressões dos documentos de back-office3.

As impressoras OKI não são somente perfeitas
para a impressão de resultados de exames
médicos3, elas também podem ser usadas para a
impressão de outros documentos — desde cartas
para pacientes até laudos médicos — permitindo que você use um único equipamento para
responder a todas as necessidades de impressão,
reduzindo o número de dispositivos e a quantidade
de consumíveis utilizados.
Estes equipamentos, oferecem a famosa confiabilidade OKI, facilidade de uso, baixo custo total de
propriedade, flexibilidade de mídia e produção em
alta qualidade.
As impressoras OKI para área médica trazem
considerável economia para as mais variadas necessidades de impressão documental do ambiente
médico-hospitalar. A integração com sistemas
HIS, RIS e PACS torna muito mais eficiente o gerenciamento dos recursos.

Ultrassom3

DESTAQUES
• Não requer tempo para secagem
das folhas impressas;
• Alta velocidade de impressão, até
50 ppm;
• Otimize seu investimento: laudos e
resultados de exames impressos no
mesmo equipamento;
• Proteja o meio ambiente: não requer
reveladores ou químicos;
• Tecnologia fácil de usar, confiável
e premiada;
• Integração simplificada, conecta-se
diretamente aos aparelhos de exames
médicos¹ e aos softwares de conversão
de imagens DICOM²;
• Indicado para documentação não
diagnóstica de Raio-X, Ressonância,
Endoscopia, Ultrassom e Tomografia.

LÍDER EM INOVAÇÃO DE
IMPRESSÃO, A OKI TRAZ A
TECNOLOGIA HD COLOR PARA
O AMBIENTE HOSPITALAR. A
RECONHECIDA QUALIDADE
DE IMPRESSÃO NO AMBIENTE
GRÁFICO ESTÁ AGORA DISPONÍVEL
ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS COM A
EXCLUSIVA LINHA DE IMPRESSORAS
PARA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA
NÃO DIAGNÓSTICA.

ACESSE OKI.COM/BR/PRINTING

A REDUÇÃO DE CUSTOS E A FLEXIBILIDADE DE MÍDIA
TORNAM AS IMPRESSORAS OKI PERFEITAS PARA
HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS
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IMPRESSORA OKI
COM CONVERSOR DICOM¹

IMPRESSÃO HD
COLOR
(ALTA DEFINIÇÃO)
HD Color é uma tecnologia única que combina hardware e software para o máximo
de qualidade na impressão:
• Pentes de LED de alta definição
• Toner Microfino
• Percurso plano para passagem única do
papel
• Software de controle da impressora
Juntos, estes componentes proporcionam
impressão colorida sem igual, simples,
inteligente e com resultados perfeitos.

Ressonância Magnética3

TOMOGRAFIA

ULTRASSOM

Com as impressoras OKI você pode imprimir reconstruções em grande
formato e em HD Color, oferecer às futuras mamães resultados de ultrassons
morfológicos detalhados e em cores, além de manter imagens documentais
nítidas e claras nos registros dos pacientes — tudo isso a um custo reduzido3.

Reconstruções3

Raio-X3

ESPECIFICAÇÕES
Indicado para

DR, CR (RX), US, EDA

DR, CR (RX), CT, US, RM, PET-CT, MOC

Performance 4
Velocidade de Impressão
(Colorida/Monocromática)
Saída da Primeira Página
(Colorida/Monocromática)

ou monocromática

Resolução
Processador
Memória (Padrão/Máxima)
Memória Opcional
Ciclo de Trabalho Mensal
Compatibilidade
Emulações
Interfaces

Windows® Vista® XPS;

Paralela IEEE; USB

Manuseio do Papel
Entrada de Papel (Padrão)9
a

Entrada de Papel (Máxima)9

a

bandejas

a

Tamanhos da Mídia
Ambiental
Medidas (L x P x A)
Peso
Voltagem
Consumíveis
Toner
Cilindro de Impressão

20.000 páginas7

Garantia e Suporte
Garantia
Informações para pedidos

62446801

61601637

Suprimentos 8

Necessário que o dispositivo tenha o sistema operacional Windows para o funcionamento. Acesse o site da OKI para verificar os sistemas operacionais compatíveis;
Adquirido separadamente.
As imagens impressas são destinadas apenas para uso documental, sem fins diagnósticos. O diagnóstico deve ser realizado em equipamento médico adequado e registrado/cadastrado perante a ANVISA,
nos termos da legislação vigente.
Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.

Os rendimentos dos suprimentos baseiam-se em testes sob condições ideais de temperatura, umidade, gramatura, tipo e formato de papel em modo simplex (somente frente). Qualquer alteração nestes
componentes poderá implicar em diminuição de rendimento e qualidade de impressão. Recomendamos apenas o uso de papel para impressão a laser. O uso de mídias não especificadas no manual do
usuário pode danificar seu equipamento;

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI, inclusive extensões de garantia, entre em contato com a Central de Atendimento OKI
através do telefone (11) 3543-5500 ou acesse www.oki.com/br/printing.
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