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Fulfilling your needs
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zeta 5 power act
Dezynfekcja i czyszczenie układów 
zasysających

Preparat dezynfekujący i czyszczący 
do układów zasysających, który daje 
możliwość wyboru pomiędzy szybką
i całkowitą dezynfekcją. 

Wyprodukowany i przetestowany
w laboratoriach Zhermack, preparat 
Zeta 5 Power Act oferuje ochronę
oraz bezpieczeństwo i jest kompatybilny 
z najpopularniejszymi unitami
stomatologicznymi, 
dostępnymi 
na rynku.

zeta 5 power act

INSTRUKCJA UŻYCIA: Preparat dezynfekujący do układów zasysających. Skoncentrowany roztwór nie zawierający aldehy-
dów i fenoli, do dezynfekcji, czyszczenia i dezodoryzacji układów zasysających oraz spluwaczek.
OPAKOWANIE: butelka z dozownikiem 1l lub saszetki jednorazowe 50 x 10 ml.
SKŁAD: 100 g Zeta 5 Power Act zawiera 5 g of N-(3-Aminopropyl)N-Dodecylpropane-1,3-Diamine, 4.2 g of N,N-didecyl-N-
-methyl-poly(oxyethyl) ammonium propionate, środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, dodatki, i woda do na 
100 g.
PRZECIWWSKAZANIA: Brak znanych przeciwwskazań.
OSTRZEŻENIA: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami), 
natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i dokładnie spłukać skórę pod strumieniem wody. W przypadku dostania 
się do oczu: płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli obecne i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. W przypadku utrzymywania się podrażnienia: Skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia: wypłukać usta, 
nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nosić rękawiczki, odzież ochronną oraz chronić twarz i oczy. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
preparatem. Nie zanieczyszczać środowiska i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się przechowywanie 
produktu dobrze zamkniętego, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. Data ważności produktu 
odnosi się tylko do nieuszkodzonego opakowania, prawidłowo przechowywanego. Zaleca się przechowywanie produktu w 
temperaturze nieprzekraczającej 27°C.
DZIAŁANIA UBOCZNE: Nie stwierdzono efektów ubocznych.
INSTRUKCJA KROK PO KROKU:
1.  Przepłukać układ zasysania, zasysając 2 litry zimnej wody (rys. 1).
2.  Przygotować przynajmniej jeden litr roztworu na każdy unit stomatologiczny: napełnić unit wodą i wlać 10 ml Zeta 5 

Power Act na każdy litr wody (rys. 2, 3, 4).
3.  Wymieszać (rys. 5). Roztwór stanie się mleczny.
4.  Zassać uzyskany roztwór przez przewody zasysające (rys. 6). Wlać co najmniej 250 - 300 ml roztworu dezynfekującego do 

spluwaczki.
5.  Pozostawić na 15 minut efektu szybkiej dezynfekcji. Pozostawić na przynajmniej 4 godziny (całą noc) dla uzyskania 

spektrum działania, wskazanego w tabeli (łącznie z prątkobójczym).

Preparat 3 w 1 do dezynfekcji, czyszczenia 
i dezodoryzacji układów zasysających

6.  Po upływie czasu działania, przepłukać układ zasysający 2 litrami zimnej wody (rys.1).
Czynność ta powinna być wykonywana przynajmniej raz, po zakończeniu dnia roboczego; powinno się ją powtórzyć w 
połowie dnia i po zakończeniu wyjątkowo inwazyjnej interwencji. 

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Skuteczność (drobnoustroje)  Norma odniesienia StężenieCzas działania 
(minuty)

Bakteriobójczy (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
EN137271%15

EN145611%15

Drożdżobójczy (C. albicans)
EN136241%15

EN145621%15

Prątkobójczy (M. terrae)EN143481%240

w ograniczonym stopniu wirusobójczy w stosunku do 
wirusów lipofilowych posiadających otoczkę, łącznie 
z wirusami krwiopochodnymi (HIV, HBV HCV), Herpes 
simplex i rodzinami wirusów takich jak Orthomyxovi-
ridae (łącznie ze wszystkimi wirusami grypy, ludzkimi i 
zwierzęcymi, takimi jak H5N1 i H1N1), Filoviridae (wirus 
eboli) i Paramyoviridae (wirus odry)

DVV/RKI1%1

DVV 
(powierzchnie gładkie)1%60

prEN167771%60

Bakteriobójczy, DrożdżobójczyVAH0.5%60

WAŻNE UWAGI: Ewentualne informacje przekazane w jakikolwiek sposób, również podczas pokazów, nie zastępują instruk-
cji użycia. Operator jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkt jest odpowiedni do przewidzianego  użytkowania. Firma 
nie bierze odpowiedzialności za szkody, również w stosunku do osób trzecich, które są wynikiem nieprzestrzegania instrukcji 
lub nieodpowiedniego użycia produktu oraz w każdym przypadku tylko do wartości dostarczonych produktów.
WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

ZETA 5 POWER ACT /  PL - NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ 
ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod trumieniem wody. 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. Zawiera: WODOROTLENEK 
POTASU; N-(3-AMINOPROPYLO)-N-DODECYLOPROPANO-1,3-DIAMINA; PROPIONIAN 
N,N-DIDECYLO-N-METYLO-POLI (OKSYETYLENO) AMONIOWY.
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Przepłukać układ zasysający, zasysając 2 litry 
zimnej wody.

Wypełnić pojemnik wodą i dodać 10 ml Zeta 5 Power 
Act na każdy litr wody. Przygotować przynajmniej litr 
roztworu na każdy unit stomatologiczny.

Pojedyncza
porcja

Działanie
kompleksowe

Wymieszać uzyskany roztwór.

Mieszanie

Płukanie

Czas działania

Dezynfekcja 
spluwaczki

Płukanie

Zassać uzyskany 
roztwór przez przewody 
zasysające. Pozostawić 
na wskazany czas 
działania. 

Zasysanie

Dozowanie: 1%

Przed Po

W celu szybkiego 
działania pozostawić 
na 15 min.

W celu działania 
kompleksowego pozostawić 
na przynajmniej 4 godziny 
(cała noc).

Wlać przynajmniej 
250 - 300 ml roztworu 
dezynfekującego do 
spluwaczki.

Przepłukać układ zasysający, zasysając 2 litry 
zimnej wody.

Instrukcja użycia

1 2

43

1 L (100 porcji)

Działanie 
szybkie

Bez działania
prątkobójczego

15 min. 4 godziny
(cała noc)

Spektrum kompleksowe

Czynność ta powinna być wykonywana po zakończeniu każdego dnia pracy; powinno się ją także 
powtórzyć w połowie dnia i po zakończeniu wyjątkowo inwazyjnego zabiegu.


