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Zassać roztwór do przewodów. 
Pozostawić do działania zgodnie 
z instrukcją użycia 

Zasysanie
3

Roztwór

Promocja DEZYNFEKCJA
Promocja trwa od 13.09.2018 r. do 14.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Opakowanie: 
butelka o pojemności 
1litra = 100l roztworu

C810040

ZAPYTAJ O AKTUALNĄ OFERTĘ 

NA PRODUKTY DO GABINETÓW 

STOMATOLOGICZNYCH
ZAPYTAJ O AKTUALNĄ OFERTĘ 

NA PRODUKTY DO PRACOWNI 

TECHNICZNO-DENTYSTYCZNYCH

Zeta 5 Power Act
Udoskonalony następca Zeta 5 Unit

Opakowanie: 
pudełko z 50 saszetkami 

jednorazowymi = 50 l roztworu

C810038

Praktyczność jakiej potrzebujesz!
Sprawdź i dołącz do grupy profesjonalistów!
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lubButelka 
o pojemności 1l 

Saszetka 
jednorazowa

Napełnić pojemnik wodą i następnie wlać
10 ml na 1 litr wody. Przygotować przynajmniej 
1 litr roztworu na każdy unit stomatologiczny

Wymieszać pozostały roztwór
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Wypłukać układ zasysający 2 litrami wody 

Płukanie
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Wlać przynajmniej 250 - 300 ml roztworu 
dezynfekującego do spluwaczki

Dezynfekcja spluwaczki
6

Wypłukać układ zasysający 2 litrami wody

Płukanie

Skoncentrowany preparat dezynfekujący, czyszczący i dezodoryzujący do układów zasysających i spluwaczek. Szerokie spektrum 
działania (bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy, w stosunku do HIV, HBV, HCV).
Roztwór 1% pozwala na wybór jednego z czasów działania: standardowa dezynfekcja lub 15 minutowa szybka dezynfekcja 
(z wykluczeniem działania prątkobójczego) idealna pomiędzy wizytami pacjentów lub po szczególnie inwazyjnych zabiegach.
Specjalna niepianotwórcza i nieagresywna formuła zapobiega blokowaniu się przewodów zasysających i zapewnia stałe 
funkcjonowanie układu.

Nowość!

DOKONAJ JEDNORAZOWYCH 

ZAKUPÓW NA KWOTĘ*

1000
zł

Otrzymasz lokalizator notiOne Play 
(o wartości rynkowej 119 zł)

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

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, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Janusz Kulwas 600 877 210
województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Katarzyna Ziółkowska / Mateusz Wilkos 600 877 212
województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Nie wypróbowałeś jeszcze Zeta 5 Power Act? 
Zapytaj przedstawiciela o bezpłatną próbkę!

*Zhermapol Sp.  z o.o. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez uprzedniego powiadomienia. notiOne Play
- niewielkich rozmiarów lokalizator 
Bluetooth 
- zabezpieczy Twoje dziecko, psa, 
klucze, rower, bagaż, itp.
- ułatwia odnalezienie rzeczy dzięki 
aplikacji na smartfona
- lokalizuje przedmiot nawet 
na drugim końcu Polski



Zastosowanie:  do dezynfekcji wycisków
Kiedy: po pobraniu wycisku

Zastosowanie: układy zasysające i spluwaczki
Kiedy: przynajmniej raz dziennie na koniec pracy lub szybka dezynfekcja 
pomiędzy wizytami pacjentów

osowanie:  do dezyn
y: po pobraniu wycis

ybka dezynfeekcjcjjaaaa

Bezpieczeństwo i całkowita 
ochrona dzięki linii produktów 

o szerokim spektrum działania,
do wszelkich zastosowań 

w gabinecie stomatologicznym.

Zastosowanie:  powierzchnie nieinwazyjnych wyrobów medycznych
Kiedy: po każdej wizycie pacjenta i po skażeniu

Zastosowanie:  powierzchnie nieinwazyjnych wyrobów medycznych
Kiedy: po każdej wizycie pacjenta i po skażeniu

Zastosowanie:  mycie i odkażanie powierzchni zmywalnych

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

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

Zeta 7 Spray
Gotowy do użycia preparat dezynfekujący przeznaczony 
specjalnie do szybkiej i bardzo skutecznej dezynfekcji
wycisków silikonowych, alginatowych, polieterowych
i polisiarczkowych.

Zeta 3 Wipes POP UP
Chusteczki Zeta 3 Wipes POP-UP 750 ml zalecane 
do szybkiego czyszczenia i dezynfekowania między pacjentami 
wszystkich małych powierzchni urządzeń medycznych 
- nawet tych o najbardziej delikatnych powierzchniach (sprzęt 
dentystyczny naturalny lub sztuczny, powierzchnie z pleksiglasu, itp.)

C810025 - butelka 750 ml z końcówką rozpylającą pianę

C810048 

C810050 - butelka 750 ml

C810064 - miękkie opakowanie zawierające 100 chusteczek

Zastosowanie: końcówki, półki, kątnice, pojemniki na narzędzia,
uchwyty do fi lmu lub folii, uchwyty do lamp, umywalki
Kiedy: po każdej wizycie pacjenta i po skażeniu      

Zastosowanie: narzędzia chirurgiczne i obrotowe
Kiedy: po użyciu narzędzi 

Zeta 1 Ultra
Preparat specjalnie przygotowany do skutecznej 
dezynfekcji chirurgicznych i obrotowych narzędzi 
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 środka dezynfekcyjnego
C810000 - butelka 1 l

Zeta 1 Ultra 1 l

C810037 – opakowanie 3 l
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Zeta 4 Wash
Preparat do czyszczenia i dezodoryzowania wszystkich 
powierzchni zmywalnych takich jak: zlewy, wanny, płytki 
i podłogi w szpitalach, klinikach, gabinetach 
stomatologicznych i pracowniach protetycznych. 
Czyści szybko i gruntownie, nie uszkadzając materiałów 
takich jak guma, drewno, porcelana, ceramika, emalia i metal.

NISKA ZAWARTOŚĆ 

ALKOHOLU (<3%)

C810023 - butelka 750 ml z końcówką rozpylającą

C810024 - pojemnik 2 × 2,5 l z nakrętką z dozownikiem

85,00 zł

Zeta 5 Power Act
Skoncentrowany preparat dezynfekujący, czyszczący 
i dezodoryzujący układy zasysające oraz spluwaczki. 
Roztwór 1% pozwala na: standardową min. 4 godzinną 
dezynfekcję lub 15 minutową szybką dezynfekcję 
(z wykluczeniem działania prątkobójczego) idealną pomiędzy 
wizytami pacjentów lub po szczególnie inwazyjnych 
zabiegach. Niepianotwórcza i nieagresywna formuła 
zapobiega blokowaniu się przewodów zasysających 
i zapewnia stałe funkcjonowanie układu.

C810040 - butelka 1 l 
C810038 - Zeta 5 Power Act 50 x 10 ml (saszetki jednorazowe 50 x 10 ml)

2 × opakowanie 1 l + 1 × opakowanie saszetki 
jednorazowe 50 × 10 ml   

Zeta 3 Soft 2 × 2,5 l 
+ Zeta 3 Soft 750 ml 

Zeta 4 Wash 3 l koncentratu = 
30-50 l roztworu czyszczącego

Zeta 3 Soft opakowanie 2 × 2,5 l

Zeta 3 Soft 750 ml

ZETA 7 Solution 1 l 

2 × Zeta 7 Spray 750 ml

Zeta 3 Wipes Pop-Up 
Opakowanie 100 chusteczek  

4 × Zeta 3 Wipes Pop-Up  
 

239,00 zł

25,00 zł
82,00 zł

45,00 zł

89,00 zł

80,00 zł

78,00 zł

170,00 zł

29,00 zł

140,00 zł

O zapachu cytrynowym

BEZ
ALKOHOLU

Zasto
Kiedy

Ze
Stężon
i bard
1 l ko

fekujący prprrzezezezezeeeznznznnnznnnacacacaczozozonynyny 
utecznej dezynfekcji
wych, polieterowych

C81004

ZETA

8

hhuhuhuhuhu cycycycycyyttrytrytrytryt yynownownownowo ymymymymyypp hhhhhhOO zO zO zO zO zapaapaapaapaapa hchchchchch

Zeta 3 Foam
Pianka myjąco-dezynfekująca niezawierająca aldehydów, 
gotowa do użycia, o szerokim działaniu biobójczym.
Zalecana do delikatnych powierzchni, wrażliwych na agresywne 
działanie preparatów chemicznych na bazie alkoholu.

Zastosowanie:  do dezynfekcji wycisków
Kiedy: po pobraniu wycisku

Roztwór 1%: z 1 litra otrzymasz 100 litrów roztworu dezynfekującego. 
Z 50 saszetek - 50 litrów roztworu.

CENA ZA 1 OPAKOWANIE W 

ZESTAWIE 20, 50 ZŁ

DOKONAJ ZAKUPU 
PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCJI

FIRMY ZHERMACK  
ZA MIN. 150 ZŁ 

I ODBIERZ ALOESOWY KREM DO RĄK 200 ML!

Nowość!
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