
 
 

FILME MÉDICO DE IMAGEM A SECO FUJIFILM 
 

A tecnologia de imagem a seco FUJIFILM "ECO-DRY" é ambientalmente sustentável. As vantagens ECO-DRY incluem o nosso 
desenvolvimento da nova tecnologia de revestimento líquido, o que minimiza  a  necessidade  de  solventes  orgânicos  nocivos como 
o metil-etil-cetona e tolueno no desenvolvimento térmico de materiais sensíveis à luz. O ECO-DRY emprega um único  solvente aquoso 
que é livre de odores desagradáveis e criar imagens neutras coloridas muito nítidas, eles são indistinguíveis daquelas impressoras de 
filmes de haleto úmidos. 

 

A alta qualidade dos filmes DI-HL contribuem para produzir imagens claras nas Impressoras 
Laser Dry “Série DryPix". Estes filmes têm tons de cor neutra, que produzem imagens 
semelhantes às feitas pelo processamento por via químico. 

 
■ DI-HL 

35×43 caixa com 100 lâminas 25×30 caixa com 150 lâminas 
26×36 caixa com 150 lâminas 20×25 caixa com 150 lâminas 

 
 

O DI-ML é um filme laser a seco de qualidade que é aplicado em imagem para mamografia. Ele 
tem um D-max de 4,0, cor do filme mais azul, e melhor nitidez em relação ao DI-HL. Aplicáveis 
nas Impressoras Laser Dry “Série DryPix". 

 
■ DI-ML 
26×36 caixa com 150 lâminas 
25×30 caixa com 150 lâminas 
20×25 caixa com 150 lâminas 

 
 

O DI-HT aplica a tecnologia Micro da FUJIFILM de isolamento patenteado para maior 
durabilidade de armazenamento e maior transparência para alcançar melhor qualidade de 
imagem. Aplicável para DRYPIX2000. 

 
■ DI-HT 
35×43 caixa com 100 lâminas 26×36 caixa com 100 lâminas 
25×30 caixa com 100 lâminas 20×25 caixa com 100 lâminas 

 

 

O filme DI-AL aplica-se na Impressora Laser a Seco FM-DP L. 
 

■ DI-AL 
35×43 caixa com 100 lâminas 
26×36 caixa com 100 lâminas 
20×25 caixa com 100 lâminas 

 
 

O DI-AT aplica a tecnologia Micro da FUJIFILM de isolamento patenteado para maior 
durabilidade de armazenamento e maior transparência para alcançar melhor qualidade de 
imagem. Aplicável para DRYPIX1000 e DRYPIX3000. 

 
■ DI-AT 

35×43 caixa com 100 lâminas 
26×36 caixa com 100 lâminas 
20×25 caixa com 100 lâminas 

 
 
 


