
Kijk niet langer 
de kat uit de boom 
en zet met 
Agfa HealthCare 
de stap naar digitaal 
 

D É  D I G I TA L E 

B E E L D V O R M I N G O P L O S S I N G 

V O O R  D I E R E N A R T S E N

O V E R S C H A K E L E N  O P  D I G I TA A L ?  B E E S T I G  S I M P E L !  

■ Eenvoudig

● Snel te gebruiken

◆ Beste beeldkwaliteit

▲ Lage onderhoudskost

■ Milieuvriendelijk

● Betrouwbaar

◆ Mobiel inzetbaar

▲ Lokale service en support 



OVERSCHAKELEN OP DIGITAAL? 

BEESTIG SIMPEL!  

Huiverig tegenover al wat digitaal is? Ook als u weet dat 

u moeiteloos kan overschakelen naar digitale beeldvorming in 

uw dierenartsenpraktijk? Dat u zonder voorafgaande training 

in een handomdraai aan de slag kunt gaan? 

Dat u zich niet langer hoeft te bekommeren om milieuonvriendelijke 

chemicaliën en tijdrovende rompslomp in de donkerekamer? 

Dat digitale beelden betrouwbaarder en van een betere 

kwaliteit zijn? 

Stap dus over die drempel want digitale beeldvorming brengt 

u niets dan voordelen en de oplossing van Agfa HealthCare is dé voor 

de hand liggende keuze. 

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID STAAT 

CENTRAAL
Met de CR 30-X digitizer en het NX-werkstation die door Agfa 

HealthCare werden ontwikkeld kan u meteen aan de slag. Het 

NX-werkstation werd specifiek voor de dierenartsenpraktijk 

geoptimaliseerd en is door de intuïtieve interface en het 

gebruiksvriendelijke aanraakscherm vanaf het allereerste moment 

gemakkelijk te bedienen. Zonder gebruikershandleiding, zonder 

hulp van buitenaf. Uiteraard kunt u steeds rekenen op onze lokale 

service en support.

MILIEUVRIENDELIJK WERKEN ZONDER 

CHEMICALIËN
Met de digitale oplossing van Agfa HealthCare behoort het  

omslachtige gebruik van chemicaliën tot het verleden. Geen 

donkerekamer, geen chemicaliën, geen tijdrovende reiniging van 

de ontwikkelmachine en geen wachttijden. 

Digitaal werken betekent derhalve aanzienlijke tijdwinst, 

ruimtebesparing, gezondere werkomstandigheden en een geringere 

onderhoudskost.

OP MAAT GESNEDEN VAN DE DIERENARTS
Uw dierenartsenpraktijk heeft zijn eigen behoeften, workload 

en workflow. Om aan deze specifieke eisen te voldoen, biedt 

Agfa HealthCare de ideale digitale oplossing. Of u nu kleine of 

grote dieren behandelt, twee of honderd beelden per dag maakt, 

u kunt steeds rekenen op een snelle, efficiënte en hoogkwalitatieve 

beeldvorming. En dankzij zijn compacte formaat kan de CR 30-X ook 

mobiel worden ingezet. Uniek is het horizontale transport van de 

platen in de digitizer. Dit voorkomt dat stof en vuil in het apparaat 

terechtkomen.

BETROUWBARE EN STABIELE 

BEELDKWALITEIT
Verkeerd belichten is praktisch onmogelijk en de intelligente 

MUSICA beeldbewerking is een garantie voor de best mogelijke 

beeldkwaliteit. Dankzij de digitale oplossing van Agfa HealthCare 

hoeft u geen verschillende opnames meer te maken. Met één enkel 

beeld waarop u alle informatie van zowel weefsel- als botstructuur 

terugvindt, hebt u alles wat u nodig hebt in één enkele opname.

Kijk niet langer de kat uit de boom en zet nu de stap naar digitaal 

met het digitale CR 30-X systeem van Agfa HealthCare.
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