
chráníme zdraví lidí

INNOVA™ E3s
Automat pro mytí a dezinfekci endoskopů
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Spolehlivé řešení pro paxe a malé kliniky 
• 2 flexibilní endoskopy, příp. 4 jednokanálové 

endoskopy na jeden proces
• Na 10 až 20 mycích a dezinfekčních procesů denně.

  Spolehlivost, jistá hygiena a účinnost pro vaši přípravu 
endoskopů 

• Spolehlivost a vysoká čistota v každém cyklu: splněním 
norem DIN EN ISO 15883-1/-4 a take směrnic 
RKI a mnoha přídavným funkcím, např. termické 
samodezinfekce při 90° C podle DIN EN ISO 15883-4, 
4.8.1.

• Spolehlivost každý den: myčka INNOVA™ E3 je 
celosvětově nejprodávanější myčka od firmy BHT, 
neboť spolehlivost dokáže přesvědčit. Podporu zajišťuje 
originální servis výrobce BHT.

• Spolehlivost po mnoho let: myčky BHT – Made in 
Germany – fungují po mnoho let, mnohé 15 let a více.

• Výhodná investice pro spolehlivý mycí proces. Možná 
je také nabídka výhodného leasingu včetně servisu.

• Nízké provozní náklady: Nízká spotřeba mycích 
přípravků, vody a energie díky inovativnímu způsobu 
konstrukce. Výhodné náhradní díly – porovnejte sami!

• Rychlá a spolehlivá: U každého jednotlivého přístroje 
je rychlost procesu optimalizována tak, aby byla 
zachována jistota důkladného umytí endoskopu 
a zároveň zachována šetrnost vůči nim.*

* Doba procesu je závislá na inidividuálních parametrech procesu, např. kvalita 
vody, chemie…

MYCÍ AUTOMAT INNOVA™ E3s 
Počet endoskopů Pro 2 endoskopy nebo 4 jednokanálové endoskopy
Rozměry (š/h/v) Vestavný model: 800 × 680 × 850 mm

Volně stojící model: 800 × 800 × 880 mm, volitelně na 566 mm vysokém podstavci
Mycí komora: cca 540 × 535 × 510 mm

Hygienická koncepce Hygienické průběh práce, 1-dvéřová
Systém napojení kanálů Jednokanálové napojení 
System monitorování všech kanálů Ne
Chemie V závislosti na typu myčky, s peroxooctovou kyselinou nebo glutraldehydem. 
Dokumentace a integrace Sériová tiskárna. Vestavná tiskárna čárových kódů. Skener / rozhraní elektronického zpracování dat.
Termická dezinfekce nástrojů při 90° C Možné s dodatečným vybavením u verze DH.
Elektroinstalace 3 fáze, 400 V / 50 Hz AC+N+PE. Připojení (DC/DH): 8,1 KW / 11 kW. 

Jištění: 3 × 20 A
Připojení Studená, teplá a demineralizovaná voda (vždy DN20), tlak vody 5 bar, odpad DN50; odtah DN70

Komplexní zabezpečení celého cyklu
Jako globální průkopník v oblasti prevence infekce Vám firma Cantel nabízí rozsáhlou ochranu v celém procesu přípravy 
instrumentária. Přitom se snažíme o proaktivní partnerství, které vám pomůže minimalizovat rizika infekce a zvýšit vaši 
efektivitu a tím i váš úspěch. 

Prostorově úsporný:
Svými pouze 80 cm šířky se vejde do každé 
ordinace – potřebuje až o 20 % méně místa 
než jiné myčky endoskopů.

Hygienicky spolehlivá a úsporná:
např. díky napojení všech kanálů endoskopů 
v úsporném jednokanálovém koši.

Jak mycí automat INNOVA™ E3s podporuje váš proces přípravy instrumentária

Technické parametry

NYNÍ NOVĚ:
• Možnost dálkového online servisního přístupu 

• Barevná dotykový displej 4,3” 

• Vestavná tiskárna čárových kódů

Další výhody řešení BHT
• Flexibilní v kombinaci s dalším mycím automatem 

INNOVA™ E3s pro až 40 mycích procesů denně. 

• Vhodný pro všechny endoskopy na trhu od 
společností Fuji, Olympus, Pentax, Storz a Wolf.

• Hygienicky spolehlivá a úsporná ve spotřebě díky 
jednokanálovému adaptéru. 

• Test těsnosti během mycího procesu.

• Termická dezifekce vody pro závěrečný oplach tak, 
jak je doporučeno RKI – u verze DH.

• Dotykový displej 4,3“: Intuitivní ovládací prostředí 
s vysvětlivkami k průběhu program krok za 
krokem.

• Přenost dat přes tiskárnu, dataloger nebo rozhraní 
elektronického zpracování dat. Jednoduché 
začlenění do stávajících datových systemů.

• Nyní nově: software EndoLine pro transparentní 
plánování vašeho ddělení endoskopie. 

• Možnost vzdáleného servisního přístupu pro 
rychlou analýzu chyb a efektivní servisní 
plánování. 
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Seznamte se s naší další nabídkou…

youtube.com/bmtbrno facebook.com/bmt.cz

Více aktuálních informací 
pro Vás kdekoliv a kdykoliv 
na internetu ...

www.bmt.cz

Malé parní sterilizátory 15 - 25 l

Nerezový mobiliář Formaldehydové sterilizátory 110 l Výměník pára/pára Čisticí a dezinfekční prostředky

Parní sterilizátory 70 l Parní sterilizátory 140 – 2020 l Laboratorní sušárny a inkubátory 22 - 1212 l
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Tel.: +420 545 537 111 
fax: +420 545 211 750 
e-mail: mail@bmt.cz 
www.bmt.cz, 
youtube.com/bmtbrno, facebook.com/bmt.cz

Distributor: Výrobce:

Cantel medical
Messerschmittstr. 11
86368 Gersthofen Deutschland
Tel +49 (0) 821-27893-920
Fax + +49 (0) 821-27893-79
www.cantelmedical.eu


