Impressoras DICOM
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Imprima os seus exames de imagiologia,
em cor HD, com as impressoras OKI DICOM
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Integração simples com
o seu equipamento de
imagiologia clínica
- extraordinária
qualidade de
impressão para
o setor médico
A OKI é líder em inovação no segmento de impressão,
disponibilizando às empresas soluções de impressão a cores
de Alta Definição com base na tecnologia digital LED. A nova
e sofisticada gama de impressoras OKI integra-se na perfeição
com os sistemas clínicos, através do DICOM.

Reduza os custos e melhore a impressão
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O portfólio de impressoras DICOM da OKI não só é perfeito para a impressão no
âmbito da imagiologia clínica, como também pode ser utilizado para imprimir os
documentos do dia-a-dia do consultório, desde cartas de pacientes, a formulários
ou relatórios clínicos, permitindo-lhe dispor de um equipamento que responde a
todas as necessidades da sua organização, reduzindo o número de dispositivos e
consumíveis utilizados.
Estes modelos selecionados baseiam-se na nossa oferta de impressoras
premiadas, oferecendo a mesma fiabilidade, facilidade de utilização, reduzidos
custos totais de propriedade, flexibilidade de suportes de dados e produção
de alta qualidade, com a vantagem adicional da tecnologia DICOM
incorporada.
Com a integração deste sistema inovador, mantendo a
elevada eficiência energética do equipamento, a utilização
de consumíveis originais e uma garantia de três anos
on site, esta gama exclusiva de impressoras assegura
poupanças consideráveis às organizações na impressão
dos seus trabalhos quotidianos.
Obtenha mais qualidade de imagem com a OKI

RM

Raios-X

IMPRESSORA
COM DICOM
INCORPORADO OKI

O custo significativamente reduzido de imprimir com
equipamentos OKI, em comparação com as tecnologias de
impressão tradicionais que não integram o software DICOM, permite às
instituições médicas uma mudança naquela que é a sua abordagem em
relação à impressão.

Uma inovação na imagiologia e impressão médicas
Esta é uma novidade ao nível da tecnologia de impressão digital, que associa
a eficiência de custos à tecnologia LED, através do software DICOM incorporado,
permitindo imprimir diretamente a partir do seu equipamento médico sem a
utilização de software de conversão ou servidores de impressão externos.

Imagine todas as possibilidades que esta solução coloca ao seu alcance: imprima
exames RM a cores e no formato A3; ofereça às futuras mamãs ecografias nos
formatos A4 e A3 ou mantenha arquivadas, nos processos dos seus pacientes,
imagens com elevada nitidez e clareza. Todas estas opções por um valor irrisório.
Na verdade, estas impressões terão o mesmo custo de imprimir documentos de
escritório comuns.

Com a OKI DICOM, poderá dispensar a impressão em suportes e equipamentos
especializados que se revelam mais dispendiosos. Agora, pode imprimir as suas
imagens clínicas em formatos padrão, com cores vibrantes, em Alta Definição e em
formatos até A3+ de forma económica. Desde exames de raio-X (como é o caso dos
utilizados em clínicas dentárias, veterinárias, ou hospitais), a exames de medicina
nuclear (RM ou TAC) e ecografias, estas imagens podem ser facilmente impressas para
a sua própria utilização com fins não diagnósticos ou para disponibilizar cópias aos
seus pacientes.

Resumo dos
Modelos
Descrição
Utilização recomendada
Ligações simultâneas de
impressão
Volume de Impressão
Dicom recomendado
Capacidade de papel std
Capacidade máx. com
tabuleiros opcionais
Dimensões (A x L x P)

TAC

Principais vantagens

Ultrassons

•
•
•
•
•
•
•

C610 DM

C711 DM

C831 DM

C910 DM

Impressora Dicom A4
Cor/Mono
Medicina nuclear,
ultrassons

Impressora Dicom A4
Cor/Mono
Medicina nuclear, TAC/
RM, ultrassons, raios-X

Impressora Dicom
A4/A3, Cor/Mono
Medicina nuclear, TAC/
RM, ultrassons

Impressora Dicom
A4/A3, Cor/Mono
Medicina nuclear, TAC/
RM, ultrassons, raios-X
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Até 600 páginas/mês

Comunicando diretamente com o seu equipamento de
imagiologia clínica, a gama DICOM da OKI apresenta um
vasto leque de opções de impressão de imagens não
diagnósticas em alta qualidade, a cores e mono, e em Alta
Definição, numa gama alargada de suportes.

Impressoras com servidor de impressão DICOM
Impressão de imagens cor ou mono, não diagnósticas e em alta qualidade
Sem a necessidade de dispor de um servidor externo
Interpretação e nitidez de imagem de qualidade superior
Formatos A4 e A3, até 300gm2
Tecnologia premiada, fiável e fácil de utilizar
Ideal para utilização em imagiologia clínica e para impressão de documentos
comuns de escritório, reduzindo o número de equipamentos necessários e os
custos com consumíveis
• Três anos de garantia on site (o produto deve ser registado num período de 30
dias a partir da data de compra)

Até 1,200 páginas/mês Até 1,100 páginas/mês Até 2,800 páginas/mês

300 + 100
1,460

530 + 100
1,690

300 + 100
1,990

530 + 230
2,880

340 x 435 x 546mm

389 x 435 x 546mm

360 x 449 x 552mm

471 x 654.5 x 623mm

Ultrassons
Exame RM
Tomografia
Computorizada (TC)

Raios-X

Especialistas em Soluções de Impressão Profissional
A divisão de impressoras da OKI é uma marca global de serviços empresariais, dedicada a criar soluções de
impressão competitivas e profissionais, concebidas para aumentar a eficácia das empresas e dos seus fluxos
de trabalho, hoje e no futuro. Como pioneiros em tecnologias de impressão inovadoras, do Digital LED à Cor
de Alta Definição, temos uma carteira de produtos e soluções premiadas, que permitem às empresas produzir
informação impressa de alta qualidade, focada na imagem, bem como uma maior flexibilidade nos seus
orçamentos.
A OKI apresenta uma gama completa de impressoras A3 e A4 a cores e mono e produtos multifuncionais para
grupos de trabalho e empresas de todas as dimensões, com características superiores no tratamento dos
suportes de papel. Adicionalmente, os nossos equipamentos de fax, POS e matriciais completam a nossa
gama de soluções de impressão. Estes produtos, considerados os melhores na sua classe, foram concebidos
para uma utilização fácil, tornando a tarefa de impressão interna simples.
Cuidado com o meio ambiente
Parte Integrante da conduta corporativa
do Grupo, a OKI revê continuamente os
seus esforços para oferecer soluções ambientais aos
seus clientes:
■	Os produtos OKI são pensados, concebidos e

fabricados tendo em conta a redução do impacto
ambiental.
■	Aumentar a quantidade dos nossos produtos
de hardware e consumíveis recicláveis é um dos
nossos objetivos estratégicos.
■ Sentimo-nos responsáveis pela condução
do nosso negócio de uma forma
ambientalmente segura, contribuindo para
a conservação e minimizando o impacto no
seio das nossas comunidades.
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Simplesmente única - Garantia de
3 anos OnSite

Cor de alta definição é a característica
exclusiva OKI que define as tecnologias
de hardware e software líderes de mercado. Em
conjunto, estes componentes oferecem uma
impressão a cores única, de forma simples,
inteligente e com resultados perfeitos.

A cor começa com a OKI
20 anos de tecnologia LED
A OKI foi pioneira no desenvolvimento
da tecnologia LED digital em impressoras há
mais de 20 anos. Esta inovação proporciona uma
impressão de Alta Definição – para uma maior
precisão e impacto na impressão de documentos.
Graças a esta tecnologia, as nossas impressoras são
compactas, amigas do ambiente e energeticamente
mais eficazes, utilizando menos matérias-primas no
processo de fabrico e consumindo menos energia.
As cabeças de impressão LED não incluem peças
móveis, o que torna as nossas impressoras robustas
e ultra-fiáveis.
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O símbolo da Folha Verde da OKI, que se encontra
em todos os produtos e embalagens, representa o
nosso total empenho para com a recolha, reciclagem
e processos ambientais.

Cor de Alta definição

Os nossos dispositivos são fabricados de
acordo com os mais elevados padrões de
qualidade e tecnologia, os quais foram confirmados
por testes independentes. Estamos de tal forma
convictos da grande qualidade dos nossos produtos,
que oferecemos uma extensão da garantia para 3
anos - grátis! Basta registar o seu produto no período
de 30 dias a partir da data de compra para além dos
poder desfrutar a nossa oferta exclusiva. Com total
cobertura da OKI! Para obter mais informação, visite:
www.oki.pt/garantia
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OKI Systems (Ibérica) S.A.-Suc.
Portugal
Av. Quinta Grande nº 53, 7º Dto.
Alfragide, 2614-521 Amadora
Portugal
T +351 21 470 42 00
F +351 21 470 42 01
www.oki.pt
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