
Krem regenerujący do pielęgnacji rąk i ciała
Krem do codziennej pielęgnacji skóry suchej, narażonej na działanie czynników zewnętrznych 
oraz wymagającej zwiększonej ochrony np. ze względu na częsty kontakt z preparatami 
chemicznymi. 

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 medycznych.

500 ml 
39,00 zł

200 ml 
21,00 zł

100 ml 
13,50 zł

Promocja dezynfeKcjA
Oferta obowiązuje od 16.01.2017 do 30.06.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

Czas zagwarantować 

bezpieczeństwo 

naszych pacjentów!

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 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

WyeLIMInUj RyzyKO InfeKcjI!
Skutecznie dezynfekuj również układ zasysający.
Zastosuj wszelkie środki zapobiegania infekcjom, aby chronić zarówno 
pacjentów, jak i personel gabinetu dentystycznego!

Dezynfekcję układów zasysających należy wykonywać za każdym razem, gdy leczony 
był pacjent “z ryzykiem”, po zabiegach chirurgicznych, a także na zakończenie każdego 
dnia pracy.

Biofilm tworzący się w układzie wodnym unitów stomatologicznych (DUWLs),  
w przewodach zasysających i w akcesoriach stanowi poważne ryzyko, gdyż podczas 
leczenia może zainfekować pacjenta.

Poza różnymi gatunkami bakterii, w zbiornikach wodnych unitów stomatologicznych 
mogą rozwijać się również prątki Legionelli* i Mycobacterium paratuberculosis*

* Znaczenie problemu jest tak poważne, że ignorowanie środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa
wody może mieć konsekwencje prawne.

zeta 5 Unit
Środek czyszczący, dezodoryzujący i dezynfekujący, niezawierający aldehydów, niepieniący się, przeznaczony specjalnie do układów zasysających.

ZETA 5 UNIT działa w sposób nieagresywny na elementy i przewody układu zasysającego.
Stosowany codziennie zapobiega powstawaniu biofilmu.

Opakowanie: 
Kanister o pojemności 
5 litrów

C800061

Akcesoria:
Dozownik do kanistra   
o pojemności 5 litrów

C810070

Zassać początkowo tylko wodę

Zasysać na przemian powietrze  
i roztwór dezynfekujący

4 nakrętki na litr wody

Wyczyścić i zdezynfekować filtr przy użyciu Zeta 5 Unit; 
wymienić go, jeśli okaże się to konieczne

Z 5 litrowego 

opakowania ZETA 5 

UNIT można otrzymać 

100 litrów roztworu.x4



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

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

zeta 3 Soft
Preparat dezynfekujący do powierzchni sprzętu 
medycznego, bezaldehydowy, o szerokim spektrum 
działania, gotowy do użycia.

zeta 3 foam
Detergent bezaldehydowy, o szerokim spektrum działania, 
gotowy do użycia. Zapach cytrynowy.
Doskonała zgodność z 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
1 l roztworu dezynfekującego = 0,95 zł

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 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.)

C810024 - opakowanie 2 x 2,5 l

C810025 - butelka 750 ml z końcówką rozpylającą pianę

C810048 

C810050

C810064 - miękkie opakowanie zawierające 100 chusteczek

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

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 środka dezynfekcyjnego
C810000 - butelka 1 l

Zeta 1 Ultra 1 l C810063 - 120 chusteczek

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

niska zawartość 

alkoholu (<3%)

C810023 - butelka 750 ml z końcówką rozpylającą

90,00 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  
100 litrów roztworu środka dezynfekcyjnego

C800061 -  pojemnik 5 l

Zeta 5 Unit  
+  krem 100 ml za 1 zł

Zeta 3 Soft 5 l + Zeta 3 Soft 750 ml 
+ krem z mocznikiem 100 ml za 1 zł

ZETA 7 Solution 1 l 

2 x Zeta 7 Spray 750 ml

3 x  Zeta 3 Wipes Pop-Up

125,00 zł

81,00 zł

45,00 zł

95,00 zł

90,00 zł

19,00 zł

179,00 zł

O zapachu cytrynowym

BEZ
aLKoHoLU

Nowe ulepszone 
opakowanie

Zastosowanie:  dezynfekcja wycisków
Kiedy: natychmiast po pobraniu wycisku
i wypłukaniu pod bieżącą wodą

Zastosowanie:  dezynfekcja wycisków
Kiedy: natychmiast po pobraniu wycisku
i wypłukaniu pod bieżącą wodą

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


