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NIEUW ! 
Cesium cassettes voor de CR 15-X 

DR kwaliteit, verminderde dosis, hogere scherpte 

 Beschikbaar met Gos en Cesium 
 Dentale cassettes 
 Lage onderhoudskost 
 Musica³ Beeldkwaliteit 
 Betrouwbaar & Milieuvriendelijk 

Agfa Musica³ Small en Large Animal  software  
 

Medisch software algoritme dat geen interactie met de  

gebruiker vereist om de beelden te optimaliseren. Het hoeft niet te weten 

om welke anatomie het gaat, welke positie of er met contrastmiddel  

gewerkt is of niet. Alle benodigde parameters om het  

beeld te optimaliseren worden berekend door Musica³ uit het beeld zelf, 

zodat het volledige beeld geoptimaliseerd wordt. 
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Fosforplaat digitizer AGFA CR 15-X 
Toestel te gebruiken om digitale beelden te maken in combinatie met een RX toestel 

Digitizer CR 15-X AGFA, bestaande uit : 
 

 HP Computer met  2 harde schijven in RAID 1, klavier en muis 
 CD-Brander voor het maken van CD’s in DICOM 
 24” HP monitor 
 Het bewerkte beeld 35X43cm na 1min 15seconden 
 De cassette klaar voor hergebruik na 1min 45seconden 
 Database voor archivering van de beelden 

Agfa software NX- Veterinary-EL : 
 

Voor de beeldverwerking en maken van patiënten CD-Rom 

Agfa software NX Optiview : 
 

Voor zwarte diafragma’s rond het nuttige deel van het beeld 
Automatisch onderdrukken van roosterlijnen in het beeld 

Agfa software NX Precision tools : 
 

Voor uitgebreide meetmogelijkheden en aantekeningen 

Beschikbare cassette formaten : 
 

 35 x 43 cm Cs en Gos 
 24 x 30 cm Cs en Gos 
 18 x 24 cm Cs en Gos 
 Dentale cassette met plaatjes 

s0, s1, s2 en s3 

Agfa MUSICA³ Software Small Animals: 
 

Het eerste medische software algoritme dat geen interactie met de gebruiker vereist 
om de beelden te optimaliseren. Het hoeft niet te weten om welke anatomie het gaat, 
welke positie of er met contrastmiddel gewerkt is of niet. Alle benodigde parameters 
om het beeld te optimaliseren worden berekend door Musica uit het beeld zelf, 
zodat het volledige beeld geoptimaliseerd wordt. 
De nieuwe generatie Musica³ gaat hier op voort, en geeft een nog vollediger beeld !  

Optioneel verkrijgbaar : 
 

Roltafeltje voor CR toestel, Computer monitor en klavier en muis op 4 wielen 
High Quality Barco monitor — Medisch scherm 
UPS, netspanningsbeveiliging en batterijvoeding 
Backup harde schijf voor de gemaakte beelden 


