
Print vejledning
til Aleris  
foldere og løsblade
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Hvor ligger patientvejledningerne?
Alle patientvejledninger ligger på hjemmesiden www.aleris.dk samt på 
den interne linkliste: www.aleris.dk/patientvejledninger

Rettelser til patientvejledning og hjemmeside
Forslag til rettelser skal altid sendes til følgende personer:
• Hospitalschefen – vedr. faktuelle ting i forhold til det enkelte hospital
• Birgitte Hoffmann – i forhold til generelle forhold, eks. priser, 

organisationen  m.v.
• Betty Mikkelsen – i forhold til specialer og patient informationer. Betty 

inddrager  den specialeansvarlige læge, hvor det skønnes  relevant, før der 
kan foretages ændringer

Der ligger også få patientvejledninger i D4 ”Generelle temaer / 
Kommunikation  / Kapitel 7”.
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turkis mørk
C100 M40 Y50 K0

grøn lys
C60 M0 Y100 K0

solgul
C0 M20 Y100 K0
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turkis lys
C30 M0 Y12 K0

grøn
C100 M0 Y100 K0

orange
C0 M55 Y100 K0

varmgrå
C8 M8 Y8 K0
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turkis
C80 M0 Y35 K0
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www.aleris-hamlet.dk
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Test ark dato kl.

hospital initialer

Test af printer
For at opnå det bedst mulige resultat og 
en ensartet produktion af vores  patient
vejledninger og egne tryksager, bør 
printerne  jævnligt tjekkes. 

Det gøres ved at printe et ”test ark” (ligger  
i ”linklisten” www.aleris.dk/vitilbyder/
patient vejledninger) som du kan sammen
ligne med den original der ligger ved alle 
printere. 

Det er specielt logofarven du skal være 
obs på, og den skal være ens over hele 
fladen. Er der stor forskel bør du kalibrere 
printeren, og hvis ikke det har den ønskede  
virkning, skal du tilkalde Canon for et 
service  tjek af printer.

Kalibrering af printer
Printerne bør kalibreres ca. 1 gang om ugen.  
Følg nedenstående  vejledning:

• Klik på ”stjerne i hjerne” ikonet
• Vælg ”Justering/Vedligeholdelse”
• Vælg ”Juster billedkvalitet”
• Vælg ”Automatisk justering af forløb” 

 vælg papirtype ”almindeligt” * 
 vælg ”fuld justering”

• Vælg skuffe ”A4” *
• Klik OK
• Klik ”start” og følg vejledning på skærmen. Printeren henviser  

til et test print som kommer i udbakken (1) under printerens 
computerpanel .

* Hvis det er andet papir end ”almindeligt” du ønsker at kalibrere printeren op imod, 
skal du her vælge det ønskede papir og skuffe
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Patientvejledning

Operation for 
skæv storetå
Hallux valgus

10 mm 10 mm

VEP undersøgelse
(Visuelt Evokerede 
Potentialer )

Patientvejledning
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Tjek print
A5 folder
Når du har printet patientvejledningen, skal du sikre dig at forside 
billede har 10 mm hvid kant i siderne , top og bund.

A4 løsblad
Når du har printet patient vejledningen, skal du sikre dig at der er 10 
mm hvid kant i siderne  og i bund.
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Print af A5 folder
1. Vælg printer:  

Followme_Grafisk
2. HUSK at printe i 100%: 

”Faktisk størrelse”
3. Klik på ”Egenskaber” 

4. Vælg profil: A5 folder
5. Tjek at: 

Sidestørrelse er A5 
Outputstørrelse er A4

6. Klik OK og udskriv
7. Tjek at print er OK  

(se side 5)

Patientvejledningerne 
printes på A4 Silk 120 g 
papir fra skuffe 3.
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Print af A4 løsblad
1. Vælg printer:  

Followme_Grafisk
2. HUSK at printe i 100%: 

”Faktisk størrelse”
3. Klik på ”Egenskaber” 

4. Vælg en af profilerne:  
A4 Høj 1 side 
A4 Høj 2 sidet 
A4 Tvær 1 side 
A4 Tvær 2 sidet

5. Tjek at: 
Sidestørrelse er A4 
Outputstørrelse er A4

6. Klik OK og udskriv
7. Tjek at print er OK  

(se side 5)

Patientvejledningerne 
printes på A4 Silk 120 g 
papir fra skuffe 3.
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Telefon åbningstider i sekretariatet

Vest Øst
Mandag  torsdag 8  18 8  18

Fredag 8  15 8  16

Lørdag  søndag Lukket Lukket

www.aleris.dk

Esbjerg
Bavnehøjvej 2 
DK  6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700 
esbjerg@aleris.dk

Herning
Poulsgade 8, 2. sal 
DK  7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600 
herning@aleris.dk

Ringsted
Haslevvej 13
DK  4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

Aalborg
Sofiendalsvej 97 
DK  9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750 
aalborg@aleris.dk

Aarhus
Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal 
DK  8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500 
aarhus@aleris.dk

København
Gyngemose Parkvej 66 
DK  2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700 
kobenhavn@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Vest

Aleris Hospitaler - Øst


