pro strojní zpracování rtg filmů
Roentoroll CRE. Trojsložkový koncentrát. Univerzální vývojka s vyšší citlivostí zpracování a středním až vyšším
kontrastem. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 75
ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 2×20 litrů.

Roentoroll I.

Trojsložkový koncentrát. Vysoká citlivost, vysoký kontrast, vysoké maximální zčernání. Vysoká
stabilita. Zvláště vhodná vývojka pro mamografii. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu
vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 2×20 litrů.

Roentoroll AC. Nová ekologická vývojka, která neobsahuje ani hydrochinon, ani glutaraldehyd, proto ji není třeba
likvidovat jako nebezpečný odpad. Jednosložkový koncentrát. Nízký závoj a střední kontrast. Může být použita pouze pro
zelenocitlivé filmy včetně mamografických. Standardní teplota zpracování 34 - 35 °C při 90 s cyklu. K čerstvé vývojce je
třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 30 až 40 ml na 1 film 35×35 cm. Balení
pro 2×15 litrů roztoku.
Roentoroll LR. Dvousložkový koncentrát. Nízké usazování stříbra. Vysoká citlivost, střední kontrast. Vývojka
vhodná pro široký rozsah expozic, například pro vyšetření plic. Nižší regenerace až o 30 % proti 50 až 75 ml na 1 film
35×35 cm, v závislosti na frekvenci vyvolávání. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu
vyvolávacího tanku. Balení pro 2×20 litrů.
Roentoroll LI. Jednosložkový koncentrát vhodný pro všechny druhy laserových filmů a laserových zobrazovacích
systémů (He-Ne 780/820 nm a infračervených 633/670 nm). Nepotřebuje startér. Střední až vysoký kontrast, nejvyšší
optická hustota. Regenerace 60 ml na 1 film 35×43 cm. Balení pro 2×20 litrů.

Roentoroll RA. Dvousložkový koncentrát určený speciálně pro velmi rychlé vyvolávání (35 s). Střední citlivost,
střední až vysoký kontrast (při rychlém vyvolávání 90 s). K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr
objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 60 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 2×20 litrů.

Roentoroll P. Jednosložková prášková vývojka pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Střední až vyšší
citlivost, střední až vyšší kontrast. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího
tanku. Doporučená regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 4×20 litrů.
Roentoroll 25. Dvousložkový koncentrát. Vývojka speciálně určená pro stolní vyvolávací automaty a automaty s
tanky malého obsahu (např. Cawomat, Agfa Curix 60). Střední citlivost, vysoký kontrast. Vysoká stabilita. Není třeba
startér. Doporučená regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 12×2,5 litru.

Startér pro všechny druhy vývojek kromě Roentoroll 25 a Roentoroll LI. Přidává se 20 ml startéru na 1 litr regenerátoru
ve vyvolávacím tanku. Balení 1 litr.

Superfix MRP. Dvousložkový ustalovač pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Utvrzující přísady chrání
emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci.
Regenerace 85 až 95 ml na 1 film 35×35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro
2×20 litrů.
Superfix LR. Dvousložkový ustalovač pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Utvrzující přísady chrání emulzi
proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci. Bez zápachu
díky speciálním přísadám. Nižší rychlost regenerace, 60 až 65 ml na 1 film 35×35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl
bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 2×20 litrů.
Superfix LI. Jednosložkový rychlý ustalovač pro všechny druhy laserových filmů (633/780/820 nm). Regenerace
70 ml na 1 film 35×43 cm (cca 465 ml na m2). Balení pro 2×20 litrů.

Superfix RA. Dvousložkový ustalovač pro velmi rychlý vyvolávací proces (RA-proces, do 35 s). Regenerace 75 až
85 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 2×20 litrů.
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Superfix P. Dvousložkový práškový ustalovač pro všechny druhy vyvolávacích automatů. Utvrzující přísady
chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci.
Regenerace 90 až 100 ml na 1 film 35 x 35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 4
x 20 litrů.
Superfix 25. Dvousložkový ustalovač určený pro stolní vyvolávací automaty a automaty s malým objemem tanků.
Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Teplota
ustalování o nejvíce 1 až 2°C nižší než teplota vývojky, nejméně však 25°C. Regenerace 85 až 95 ml na 1 film 35×35 cm,
zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 12×2,5 litru.
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Rtg přístroje X-RAY SWISS, veterinární rtg přístroje SEDECAL, intraorální a panoramatické rentgeny PLANMECA, digitální CR systémy, monitory EIZO, kazety s magnetickým přítlakem a fólie CAWO, Lysholmovy clony, chemikálie TETENAL, vyvolávací automaty, rtg filmy, negatoskopy ELLA ,
negatoskopy MEDICANVAS, stínící ochranné oděvy RADPROM, olovnaté sklo, signální dozimetry, DAP metry, měřící přístroje RADCAL a UNFORS, fantomy a testovací pomůcky, kostní denzitometry MEDILINK, OsteoGram, ultrazvukové přístroje MEDELKOM, zubní soupravy PLANMECA

chemikálie

