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Bezpečnostní doporučení pro zákazníky

syngo Imaging XS: Může se stát, že anatomické výtisky nebudou vytištěny ve správné
anatomické velikosti
Vážený zákazníku,
Smyslem tohoto dopisu je informovat Vás o potenciálním problému, pokud používáte systém syngo Imaging XS a
výtisky v anatomické velikosti. Může se stát, že anatomické výtisky nebudou vytištěny ve správné anatomické
velikosti.

O jaký problém se jedná a kdy se projevuje?
Když se pro tisk obrazů v anatomické velikosti používá aplikace pro přenášení na film v systému syngo Imaging XS
a tiskárna, která není pro tisk anatomických obrazů schválena, může se stát, že výtisky budou vytištěny v
nesprávné anatomické velikosti. To se může stát kvůli neplatné kombinaci tiskárny a konfiguračního souboru
tiskárny v systému syngo Imaging XS.
Tiskáren, které jsou v připojeném souboru s informacemi o tisku anatomických obrazů označeny "Yes" (Ano), se
tento problém netýká.
Pouze tyto tiskárny byly pro tisk anatomických obrazů schváleny, takže se mohou používat.
Mějte prosím na paměti také omezení, která jsou v seznamu tiskáren uvedena.

Jaké kroky může uživatel uskutečnit, aby zabránil tomuto problému?
Zkontrolujte prosím tiskárnu, kterou máte ve svém prostředí instalovánu, zda je uvedena v připojeném seznamu.
Pokud tiskárna v seznamu uvedena není, firma Siemens nemůže zaručit, že se obrazy budou tisknout ve správné
anatomické velikosti.
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Letter of
to všem uživatelům se systémem syngo Imaging XS

Obecně však rozhodně doporučujeme, abyste své anatomické výtisky zkontrolovali pomocí měřítka u pravého
okraje výtisku. Vzdálenost mezi dvěma dílky měřítka odpovídá jednomu centimetru ve zobrazované anatomii.
Přepočítejte prosím všechny změřené vzdálenosti na výtisku tak, aby odpovídaly tomuto měřítku.
Pokud se ve Vašem prostředí nachází jakákoli jiná tiskárna, která není pro tisk anatomických obrazů uvolněna,
obraťte se prosím na své oblastní obchodní zastoupení a požádejte o speciální nabídku validace tiskárny.
Mnohokrát Vám děkujeme za pochopení a spolupráci ve věci tohoto bezpečnostního doporučení a prosíme Vás,
abyste neprodleně předali svým pracovníkům odpovídající instrukce. Vložte prosím toto bezpečnostní upozornění
do svého návodu k obsluze. V zájmu bezpečnosti Vás žádáme, abyste ihned podnikli výše uvedená preventivní
opatření a informovali pracovníky, jichž se to týká.
Jestliže jste toto zařízení/přístroj prodali, takže se již nenachází ve Vašem vlastnictví, laskavě Vás žádáme, abyste
toto bezpečnostní upozornění odeslali novému vlastníkovi. Prosíme Vás také, abyste nás o novém vlastníkovi
přístroje/zařízení informovali.

_ Omlouváme se za související nepříjemnosti a předem Vám děkujeme za pochopení.
V úctě
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