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1. Informații generale despre produs: 

 

a. Nume produs: Hârtie termică pentru imprimantă video  

b. Numele mărcii: SUPER ULSTAR 

c. Modele aplicabile: 

⚫ SUPER ULSTAR-1100HG 

⚫ SUPER ULSTAR-1100HD 

⚫ SUPER ULSTAR-1100HD MIBI 

⚫ SUPER ULSTAR-1100HD Matt 

⚫ SUPER ULSTAR-1100S 

⚫ SUPER ULSTAR-1100S MIBI 

⚫ SUPER ULSTAR-2100HD 

⚫ SUPER ULSTAR-840HG 

⚫ SUPER ULSTAR-840S 

d. Producător: Durico C&T, Inc. 

e. Adresa producătorului 

33 Oedap 6-Gil, Sangju-Si  

Gyeongsangbuk-Do 37240 Republica Coreea 

f. Destinat Pscop:  

Acest produs este destinat să fie utilizat ca accesoriu consumabil la 

imprimantele video de tip termic pentru imprimarea și stocarea imaginilor 

video capturate de pe un dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete. 

Acest produs este destinat utilizării în medii medicale, cum ar fi clinici și 

spitale. Utilizatorii principali vizați sunt profesioniștii din domeniul medical, 

inclusiv radiologii și obstetricienii, care examinează pacienții și / sau 

fetușii prin ultrasunografie. Imaginile tipărite pe acest produs sunt 

destinate numai înregistrării pacienților și utilizării recomandărilor și nu 

sunt destinate a fi utilizate în scop diagnostic. 

 

g. Specificațiile produsului: 
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SUPER ULSTAR-1100HG 110mm×18m High Glossy 193

SUPER ULSTAR-1100HD 110mm×20m High Density 215

SUPER ULSTAR-1100HD MIBI 110mm×20m High Density 215

SUPER ULSTAR-1100HD Matt 110mm×20m High Density Matt 215

SUPER ULSTAR-1100S 110mm×20m Standard 215

SUPER ULSTAR-1100S MIBI 110mm×20m Standard 215

SUPER ULSTAR-2100HD 210mm×25m High Density 139

SUPER ULSTAR-840HG 84mm×12.5m High Glossy 104

SUPER ULSTAR-840S 84mm×13.5m Standard 112

Grade Size Feature Number of Prints

 

 

 

 

h. Compatibilitate: 

Sony Mitsubishi Sony Mitsubishi

SUPER ULSTAR-1100HG UPP-110HG (Type V) K95H/K91HG/KP91HG UP-898 / 897 / 895 Series P95 / P93

SUPER ULSTAR-1100HD UPP-110HD (Type II) UP-898 / 897 / 895 Series

SUPER ULSTAR-1100HD MIBI K65HM/KP65HM P95 / P93

SUPER ULSTAR-1100HD Matt UPP-110HD (Type II) UP-898 / 897 / 895 Series

SUPER ULSTAR-1100S UPP-110S (Type I) UP-898 / 897 / 895 Series

SUPER ULSTAR-1100S MIBI K61S/KP61S/KP61B P95 / P93

SUPER ULSTAR-2100HD UPP-210HD (Type II) UP-991AD / 990AD / 971AD / 970AD

SUPER ULSTAR-840HG UPP-84HG (Type V) UP-711MD

SUPER ULSTAR-840S UPP-84S (Type I) UP-711MD

Compatibility Printer
Grade

 

 

i. Caracteristici de performanta: 

Imprimarea medicală a imaginilor necesită o precizie ridicată disponibilă 

prin metoda de imprimare termică. Imprimanta termică folosește căldura 

pentru a imprima o imagine pe hârtiile termice, care sunt acoperite 

special pentru a face suprafața hârtiei sensibilă la impulsurile termice. 

Imprimantele termice sunt preferate față de alte tipuri de imprimante 

pentru confortul lor, deoarece nu necesită alte consumabile suplimentare, 

cum ar fi cartușele de cerneală sau tonerele. Acest produs a fost 

conceput pentru a funcționa perfect în combinație cu imprimantele 

specificate în diagrama de compatibilitate a clauzei anterioare. 

 

j. Note 

Acest produs nu este un dispozitiv medical în sine, ci este un accesoriu 

pentru un dispozitiv medical. Clasificarea acestui produs ca dispozitiv 

medical poate diferi în funcție de țară. Consultați reprezentantul local de 

vânzări sau biroul de reglementare guvernamental pentru mai multe 

informații. 
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2. Instrucțiunile de utilizare: 

 

a. Stocarea hârtiei neimprimate 

1) Depozitați hârtia neutilizată într-un loc răcoros și întunecat (sub 30℃/ 86

℉). 

2) Nu depozitați într-un loc fierbinte sau umed. 

3) Nu lăsați hârtia neutilizată sub lumina directă a soarelui sau în alte locuri 

luminoase. 

4) Nu permiteți niciun solvent organic volatil sau clorură de vinil. 

5) Nu atingeți suprafața hârtiei neutilizate cu degetele, deoarece 

reziduurile de la amprente pot cauza deteriorarea imprimantei. 

 

b. Folosirea hârtiei pentru imprimare în imprimantă termică 

1) Verificați și confirmați dacă lățimea rolei de hârtie (110㎜, 210㎜ sau 84

㎜) corespunde specificațiilor imprimantei. 

2) Deschideți punga de plastic pentru a scoate rola de hârtie și scoateți 

autocolantul atașat la capătul rolei. 

3) Deschideți coșul de încărcare al hârtiei al imprimantei și încărcați rola 

de hârtie corect în imprimantă. Vă rugăm să consultați manualul de 

instrucțiuni pentru imprimantă, deoarece fiecare model de imprimantă 

este diferit. 

4) Aveți grijă să nu pliați sau să atingeți suprafața hârtiei neutilizate. 

Asigurați-vă că scoateți și aruncați primii 15-20㎝ (6 până la 8 inci) de 

hârtie. Este posibil ca această primă porție să fi adunat niște praf sau 

amprente digitale, care pot provoca o calitate slabă a imprimării, precum 

și deteriorarea imprimantei. 

5) Cpierdeți coșul de încărcare al hârtiei al imprimantei și porniți 

imprimanta. 

6) Înainte de tipărire, setați configurația tipului de hârtie pe imprimantă 

pentru a se potrivi cu tipul modelului de produs Durico. De exemplu, 

selectați S pentru SUPER ULSTAR-1100S și SUPER ULSTAR-840S, 

selectați HD pentru SUPER ULSTAR-1100HD și SUPER ULSTAR-

2100HD sau selectați HG pentru SUPER ULSTAR-1100HG și SUPER 

ULSTAR-840HG. Instrucțiunile pentru configurarea tipului de hârtie 

diferă în funcție de marca și modelul imprimantei, așa că vă rugăm să 

consultați manualul de instrucțiuni al imprimantei pentru instrucțiuni 

detaliate. 

7) AReglați setările de contrast și luminozitate ale imprimantei pentru 
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rezultate optime de imprimare. Instrucțiunile pentru configurarea 

contrastului și luminozității diferă în funcție de marca și modelul 

imprimantei, așa că vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni al 

imprimantei pentru instrucțiuni detaliate. 

8) Majoritatea imprimantelor necesită întreținere regulată, inclusiv 

curățarea capului termic și a rolei. Pentru rezultate optime de imprimare, 

consultați manualul de instrucțiuni al imprimantei cu privire la 

instrucțiunile de întreținere a imprimantei. 

 

c. Stocarea hârtiilor tipărite 

1) Păstrați hârtia într-un loc întunecat, răcoros și uscat. Când este expusă 

la căldură, umiditate sau lumina soarelui, imaginea imprimată se poate 

estompa, schimba culoarea sau se poate întuneca. 

2) Nu aplicați următoarele pe suprafața hârtiei tipărite: 

Benzi de plastic 

Gumele din plastic 

Copiați tonerul 

Vinil 

Cerneală de marcare 

Plastifiant, cum ar fi covorașele de birou 

Solvenți organici volatili 

Alcool 

3) Evitați să lăsați amprente pe suprafața hârtiei tipărite. 

4) Nu frecați suprafața imprimată. 

5) Nu acoperiți hârtia tipărită cu un laminat disponibil în comerț. Laminarea 

poate face ca imaginea imprimată să se întunece sau să se întunece. 

6) Se recomandă depozitarea fiecărei coli tipărite cu fața în sus, într-o 

pungă din polipropilenă sau stivuirea cu o bucată de hârtie între fiecare 

coală. 

7) Tprodusul său este destinat unei singure utilizări. Nu refolosiți hârtia 

tipărită. 

 

d. Eliminarea produsului 

Acest produs nu este reciclabil. Eliminați hârtia în conformitate cu regulile 

locale locale privind eliminarea deșeurilor după utilizare. Nu ardeți acest 

produs. Ar trebui să respectați reglementările locale privind eliminarea, 

deoarece acest produs este acoperit cu substanțe chimice pe folie de 

plastic. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală cu privire la 

eliminarea filmului termic direct. 
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3. Perioada de valabilitate a produsului: 

 

a. Condiție: 

- În condiții normale de cameră (sub 30℃(86℉) / 80%RH) 

    b. Condiții de garanție: 

Produs nedeschis - Aprox. 3 ani 

 

4. Precauții: 

 

a. Acest produs este destinat exclusiv imprimantelor termice.  

b. Acest produs nu este în sine un dispozitiv medical. Este un accesoriu 

destinat utilizării cu un dispozitiv medical. 

c. Acest produs este pentru o singură utilizare. Nu refolosiți nicio parte a 

acestui produs după imprimare. 

d. Nu utilizați acest produs dacă punga de plastic este ruptă sau dacă orice 

hârtie neutilizată s-a înnegrit. 

e. Orice incident care a avut loc în legătură cu utilizarea produsului trebuie 

raportat producătorului și autorităților locale corespunzătoare. 

f. Cand tu încărcați rola de hârtie în imprimantă, asigurați-vă că scoateți și 

aruncați primii 15-20㎝ (6 până la 8 inci) de hârtie. Este posibil ca 

această primă porție să fi adunat niște praf sau amprente digitale, care 

pot provoca o calitate slabă a imprimării, precum și deteriorarea 

imprimantei. 

g. Manipulați întotdeauna rola de hârtie cu atenție atunci când o încărcați / 

descărcați în / din imprimantă pentru a evita expunerea hârtiei la praf, 

murdărie, amprentă etc. 

 

 

 


