
DZIAŁANIE PRZECIWKO MIKROORGANIZMOM SUFIKS

NISZCZY = ZABIJA wszystkie mikroorganizmy
 (np. bakterioBÓJCZY: usuwa bakterie) -BÓJCZY

HAMUJE ROZWÓJ mikroorganizmów
  (np.  bakterioSTATYCZNY: zapobiega namnażaniu się bakterii) - STATYCZNY

CZĘŚCIOWO ELIMINUJE mikroorganizmy
(np. aktywnie eliminuje bakterie: eliminuje niektóre bakterie) 

- AKTYWNIE ELIMINUJE

EN + 5 CYFR

Europejski standard (EN) to uniwersalne, techniczne 
metody kwalifikowania skuteczności środków 

dezynfekujących oraz autoryzowania 
ich sprzedaży jako wyrobu medycznego

5 CYFR
- nowe testy

- badania przeprowadzone w warunkach zabrudzenia 
(bez konieczności oczyszczenia wstępnego)

- testy zawiesinowe i powierzchniowe do oceny skuteczności 
środka dezynfekującego

4 CYFRY
- stare testy

- badania przeprowadzone w czystych warunkach 
(po wstępnym oczyszczeniu)

- tylko testy zawiesinowe do oceny skuteczności 
środka dezynfekującego

ETYKIETA = KARTA IDENTYFIKACJA  
 ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO

Spektrum działania 

STĘŻENIE: wskazuje, czy produkt jest gotowy
do użycia, czy jest skoncentrowany

PrzEzNaczENIE: określa, gdzie należy stosować 
środek dezynfekujący

SPEKTrUM DzIaŁaNIa: określa skuteczność
środka dezynfekującego w zwalczaniu mikroorganizmów



zeta 3 soft &
zeta 3 wipes TOTAL

zeta 3 foam &
zeta 3 wipes POP-UP

 Materiały 
WYSOKIEJ 
kompatybilności
 
Doskonałe do: dezynfekcji 
wszystkich powierzchni, 
nawet najbardziej delikatnych 
(krzesła, pleksiglas itp.)

 Szybkoschnący - 
nie pozostawia plam

 Duża wydajność

Doskonały do: błyskawicznej, 
dokładnej dezynfekcji i 
czyszczenia powierzchni 
sprzętu medycznego, łącznie 
z inwazyjnymi (końcówki: 
kątnice, turbiny)

POWIErzcHNIE

BEZ
ALKOHOLU 

zalety stosowania preparatów 
dezynfekujących powierzchnie 
zeta 3:

✔	pełne spektrum działania przeciwko                  
wszystkim mikroorganizmom: bakteriobójcze                   
(w tym gruźliczobójcze), grzybobójcze                          
i wirusobójcze

✔	tylko jeden krok: jednocześnie czyści                          
i dezynfekuje

✔	bez czyszczenia wstępnego:                                       
bez marnowania produktu i czasu

✔	testowany w warunkach zabrudzenia:               
skuteczna dezynfekcja, również w obecności krwi i śliny

Przedstawiciele regionalni:
andrzej Plakwicz 602 353 571
województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Marian Kwiatkowski 517 962 441
województwa: małopolskie, śląskie
ryszard radoń 600 877 211
województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie
Janusz Kulwas 600 877 210
województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Katarzyna ziółkowska 600 877 212
województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Regionalni menadżerowie sprzedaży:
Seweryn Piekarczyk 698 644 160
województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Przemysław Weber 600 877 208
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
robert zaleśny 602 880 576
województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa
tel.  +48 22 858 82 72, fax +48 22 642 07 14
www.zhermapol.pl

POWIErzcHNIE



krem 500 ml zeta 3 wipes POP-UPzeta 1 ultra zeta 5 unit

Jesienna promocja - dezynfekcja
Oferta obowiązuje od 01.09 do 16.12.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

zeta Hygiene - 

bo bezpieczeństwo Twoje 

i Twoich pacjentów

jest bezcenne



Bezpieczeństwo i całkowita 
ochrona dzięki linii produktów 

o szerokim  spektrum działania, 
do wszelkich zastosowań w klinice 

stomatologicznej.

zaSTOSOWaNIE:  powierzchnie nieinwazyjnych wyrobów medycznych
KIEDY: po każdej wizycie pacjenta i po skażeniu

Zeta 3 Wipes POP UP
Ściereczki Zeta 3 POP-UP, o doskonałej zgodności z materiałami, 
są zalecane do szybkiego czyszczenia i dezynfekowania między 
pacjentami wszystkich powierzchni instrumentów medycznych 
- nawet tych o najbardziej delikatnych powierzchniach (sprzęt 
dentystyczny z różnych materiałów, powierzchnie z pleksiglasu itp.)

C810064 - miękkie opakowanie zawierające 100 chusteczek

zaSTOSOWaNIE: instrumenty chirurgiczne 
i obrotowe
KIEDY: po użyciu instrumentów

Zeta 1 Ultra
Dezynfekcja instrumentów chirurgicznych i obrotowych
zeta 1 Ultra to preparat specjalnie przygotowany         
do skutecznej dezynfekcji chirurgicznych i obrotowych 
instrumentów dentystycznych, także tych najbardziej 
delikatnych (skalpele, szczypce, kleszcze, wiertła 
dentystyczne, lusterka, sondy itp.).
roztwór 1%: z 1 litra Zeta 1 Ultra otrzymasz 100 litrów 
roztworu dezynfekcyjnego 
C810000 - butelka 1 l

zeta 1 Ultra (1 l) +  wanienka 
do dezynfekcji 1 l za 50% ceny 

nisKA zAwArtOść 

ALKOHOLU (<3%)

130,00 zł

zaSTOSOWaNIE: układy zasysające 
KIEDY: po każdej interwencji chirurgicznej oraz 
przynajmniej raz dziennie, na koniec pracy

Zeta 5 Unit
To niepieniący, skondensowany 
detergent bez aldehydów, o działaniu 
dezodoryzującym i dezynfekującym, 
specjalnie przeznaczony do układów 
zasysających.
Roztwór 5 %: z 1 litra Zeta 5 Unit 
otrzymasz do 100 litrów roztworu 
środka dezynfekcyjnego  
C800061 -  pojemnik 5 l

zeta 5 Unit  
+  krem 100 ml  za 1 zł

3 x  zeta 3 Wipes Pop-Up 100 szt

119,00 zł

75,00 zł

-50%

(85,00 zł + 45,00 zł = 130,00 zł)



zaSTOSOWaNIE:  powierzchnie nieinwazyjnych wyrobów 
medycznych
KIEDY: po każdej wizycie pacjenta 
i po skażeniu

Zeta 3 Soft Classic
Preparat dezynfekujący bezaldehydowy, o szerokim 
spektrum działania, gotowy do użycia.

Zeta 3 Foam
Detergent bezaldehydowy, o szerokim spektrum działania, 
gotowy do użycia. Zapach cytrynowy.
Doskonała zgodność ze wszystkimi materiałami, szczególnie 
zalecany do dezynfekcji delikatnych powierzchni.

Zeta 7 Solution
Stężony preparat dezynfekujący przeznaczony specjalnie do szybkiej
i bardzo skutecznej dezynfekcji wycisków.
1 l koncentratu = 100 l 1% roztworu dezynfekującego

C810024 - pojemnik 5-litrowy z nakrętką-dozownikiem

C810025 - butelka 750 ml z końcówką rozpylającą pianę

C810048 

zaSTOSOWaNIE: końcówki, półki, kątnice, pojemniki na instrumenty, uchwyty 
do filmu lub folii, uchwyty do lamp, umywalki
KIEDY: po każdej wizycie pacjenta i po skażeniu

C810063 - 120 chusteczek

Zeta 3 Wipes TOTAL
Gotowe do użycia chusteczki, zalecane do błyskawicznego 
czyszczenia, dezynfekowania i dezodoryzacji powierzchni 
sprzętu medycznego.

C810023 - butelka 750 ml z końcówką rozpylającą

zeta 3 Soft 5 l + zeta 3 Soft 750 ml 
+ krem regenerujący do pielęgnacji rąk i ciała  
z mocznikiem, 100 ml za 1 zł

zETa 7 Solution 1 l 
+ Hydrogum 5 za 50% ceny

39,00 zł

103,50 zł

19,00 zł

175,00 zł

O zapachu cytrynowym

BEZ
ALKOHOLU

Nowe ulepszone 
opakowanie

-50%

500 ml
100 ml

200 ml

Krem do codziennej pielęgnacji skóry suchej, narażonej na działanie czynników zewnętrznych                                                          
oraz wymagającej zwiększonej ochrony np. ze względu na częsty kontakt ze środkami chemicznymi. 
Szczególnie polecany do pielęgnacji miejsc najbardziej narażonych na przesuszenie, tj. dłoni, łokci, kolan, stóp.

Aloesowy krem do rąk Ochronny krem do rąk z dodatkiem witaminy A+E. Przeznaczony            
do pielęgnacji skóry dłoni stomatologów i techników dentystycznych oraz innych pracowników 

39,00 zł
21,00 zł

13,50 zł

Krem regenerujący do 
pielęgnacji rąk i ciała

Nowe 
opakowanie

(89,00 zł + 14,50 zł = 103,50 zł)

(134,00 zł + 40,00 zł + 1,00 zł= 175,00 zł)

✄



zeta hygiene

•	 działanie	„-BÓJCze”*: 
- BAKTERIOBÓJCZE
- GRUŻLICZOBÓJCZE
- GRZYBOBÓJCZE
- WIRUSOBÓJCZE

•	 nORMY	en	*:	
	 EN + 5 cyfr 
 oznacza, że ten środek 

dezynfekujący 
 został przetestowany według 
 najsurowszych testów skuteczności

Wybierając środek dezynfekujący 
zwróć uwagę na spektrum działania:

Bezpieczeństwo oznacza codzienny wybór specjalnych środków 
odkażających do niszczenia większości mikroorganizmów 
chorobotwórczych

* patrz: tabela na następnej stronie✄


