Recording
Papers for
Diagnostic &
Videoprinter
Papers

Recording papers for
diagnostic
Manufacturing all types of medical recording charts in roll and Z-fold using the
latest technology printing machines, resulting products with absolute precision.
From the single channel machines to the most complex appliances for stress test
sor for particular monitoring of coronary units.
We guarantee the absolute reliability of this paper with respect to all the instruments available commercially, even the less common. At Ultragel, we have a wide
range of anti fade thermal papers with guaranteed image life span of up to 20
years to suit every need in the medical sector. Ultragel is dedicated to manufacturing any required medical recording charts, to match all types of equipment,
used in hospitals, laboratories, and a wide range for industries.
Wide range of the papers for various of sectors, including:
electrocardiographs
intensive care equipments
electroencephalographs
neurology recorders
foetal monitors
gynacology recorders
spirometerial and
audiometerial equipments
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Regisztráló papírok
Tekercs és leporelló papírok gyártása korszerű precíziós technológiai berendezésekkel.
Az egyszerűbb egycsatornás regisztrálótól a terheléses rendszeren át a monitorokig,
teljes palettát biztosítunk.
Garantáljuk és szavatoljuk, hogy a papírok tökéletesen alkalmasak bármely
thermo, vagy tintaíró nyomtatóba, a legegyszerűbbtől a legkorszerűbbig.
Az egészségügyi területen is szükséges a dokumentumok, felvételek archiválása.
Szavatoljuk, hogy (megfelelő tárolás esetén) a felvételek 20 évig azonos
minőségben megtartják eredeti minőségüket.
Egyedi méretű papírok gyártása egészségügyi és ipari felhasználásra. Speciális
alapanyagú papírok, kördiagramok, lapok gyártása.
Széles és átfogó terület
az egészségügyi felhasználásban:
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kardiológia
intenzív ellátás
EEG, EMG,
nőgyógyászati printerek
légzésfunkciós és audiometriás készülékek
laboratóriumi analizátorok

Videoprinter papers
Videoprinter papírok
Wide range of videoprinter papers and continuous availability of original materials.
Sony black & white papers of rolls 110 mm wide, 18 or 20 meters long, or 210 mm wide, or 216
mm wide 25 meters long. From the standard quality 110S, 210SE, 216SE to the high quality
110HD, 210HD, 216HD to the excellent 110HG.
Different colour papers for the older and newest model.
Széles termékkínálat Sony és Mitsubishi videoprinterekhez eredeti gyári csomagolásokra.
Sony fekete/fehér papírok 110 mm, 210 mm, vagy 216 mm szélességben 18, 20, vagy 25 méter hosszúságban.
(110S, HD, HG, 210SE, HD, 216SE, HD)
Három eltérő minőség: hagyományos minőség (S), nagyfelbontás (HD), kimagasló minőség (HG)

UPC 21L

200 prints L

200 lap L

UPC 21S

240 prints S

240 lap S

UPC 510

200 prints A/5

200 lap A/5

UPC 8810

100 prints A/4

100 lap A/4

UPC 7010

100 prints A/4

100 lap A/4

UPC 5510

200 prints A/5

200 lap A/5

UPC 5010P

100 prints A/5

100 lap A/5

UPC 3010

80 prints A/6

80 lap A/6

UPC 2010

200 prints A/6

200 lap A/6

UPC 1010

100 prints A/6

100 lap A/6

Mitsubishi black & white papers are available also in a wide range from the basic
KP61B and KP65HM to KP70B and KP75HM.
Full range of original colour papers in sheets and rolls
Mitsubishi fekete/fehér papírok teljes kínálata:
KP61B, KP65HM, KP70B, KP75HM.
Színes videoprinter papírok:

CK 50 S

50 prints

50 lap

CK 100 S

100 prints

100 lap

CK 700

110 x 22 meters

110 x 22 méter

PK 700 S or L

200 or 130 prints (S, L)

200 vagy 130 lap (S, L)

PK 700 S 4P

110 prints 4 panel (S)

110 lap 4 panel (S)

CK 800 S or L

160 or 100 prints (S, L)

160 vagy 100 lap (S, L)

CK 900 S or L

200 or 130 prints (S, L)

200 vagy 130 lap (S, L)

CK 2000 S

100 prints (S)

100 lap (S)

CK 2000 S

100 prints A/4

100 lap A/4
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