
Комерційна пропозиція 

Компанія «Екометріка» як офіційний дистриб’ютор заводу 
виробника  пропонує інноваційні продукти в області 
дезінфекції, санітарії, очищення та знезараження води. 
Пропоновані продукти являють собою високоефективні та 
безпечні для людини й тварин біоцидні препарати, здатні 
одночасно впливати на аеробну й анаеробну мікрофлору. 
Вони не викликають алергії, не мають запаху, зберігають 
стабільність і антимікробну активність тривалий час. 
Мають пролонговану дію. 

Д е з і н ф і к у ю ч и й з а с і б « П о л і д е з » - 
багатофункціональний дезинфікуючий засіб нового 
покоління для дезінфекції високого рівня при бактеріальній 
(включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи різні типи 
грипу, вірусні гепатити, ВІЛ-інфекцію, поліомієліт) й 
грибкової (кандидози й дерматофітії) етіології. Має високу 
активність проти респіраторних інфекцій, свіжовиділених 
госпітальних штамів Р. Auregenosa й асоціацій збудників 
внутрішньолікарняних інфекцій.  

Області застосування: 

− дезінфекція поверхонь приміщень, предметів 
обстановки, обладнання, посуду, білизни, виробів 
медичного призначення та інших об'єктів в лікувально-
профілактичних установах; 
− передстерилізаційне очищення і дезинфекція; 
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− дезінфекція та санітарна обробка в дитячих і 
навчальних закладах, комунальних, санітарно-побутових 
об'єктах, на транспорті і в побуті; 
− промислова дезінфекція на підприємствах харчової, 

фармацевтичної та мікробіологічного профілів; 
− проведення дезінфекції в тваринництві, птахівництві 

та на інших об'єктах сільського господарства; 
− боротьба з пліснявою мікрофлорою. 

Властивості: 

У якості активно-діючих речовин засіб містить 
гуанідиновий полімер і четвертинне амонієве з'єднання й 
функціональні добавки. Діючі речовини утворюють 
високоактивний антимікробний комплекс, що забезпечує 
високу якість дезинфікуючого засобу "Полідез". Має 
пролонговану дію. Засіб малотоксичний, безпечний для 
здоров'я людей - неаллергенний, не викликає роздратування 
дихальних шляхів і шкіри. Засіб екологічно безпечний 
(біологічно розкладається). 

Деззасіб "Полідез" повністю розчиняється у воді, 
робочі розчини проявляють миючі , дезодоруючі 
властивості, не володіють корозійною активністю по 
відношенню до металів і не пошкоджують інші матеріали 
поверхонь, що піддаються обробкам. Не фіксує забруднення 
на оброблених поверхнях, робочі розчини легко змиваються 
з поверхонь, не залишаючи нальоту. Робочі розчини готують 
в будь-якій тарі і не вимагають особливих умов зберігання.  

Тонік антисептичний «Біоцид плюс» - сучасний 
біоцидний препарат, який володіє високою біоцидною 
активністю по відношенню до різних видів патогенних 
мікроорганізмів, що викликають гнійні, респіраторні, 
кишкові та інші захворювання. Тонік містить збалансовану 



комбінацію дезинфікуючого агента - полімерного 
водорозчинного антисептика, фітокомпонентів, засобу для 
пом’якшення шкіри, дистильованої води. Не містить 
спирти, характеризується відсутністю запаху, подразнюючої 
та алергічної дії на шкіру, гарантує комфортне відчуття на 
шкірі. 

Області застосування: 

− дезінфекція рук хірургів, акушерів і медперсоналу, 
які зайняті у проведенні операцій та прийнятті пологів в 
установах охорони здоров'я; 
− дезінфекція рук медичного персоналу в закладах 

охорони здоров'я; 
− дезінфекція рук і шкірних покривів персоналу 

об'єктів, діяльність яких вимагає дотримання гігієнічних 
норм і правил; 
− дезінфекція рук і шкірних покривів в зонах 

надзвичайних ситуацій; 
− гігієнічна обробка рук населенням в побуті, при 

догляді за хворими, немовлятами, людьми похилого віку, 
після контакту з інфекційними хворими. 

Властивості: 

Тонік антисептичний "Біоцид плюс" згубно діє на 
грампозитивні, грамнегативні бактерії (вкл. мікобактерії 
туберкульозу), віруси грипу, гепатитів, ентеритів, ВІЛ тощо, 
а також на збудників грибкових захворювань шкіри - 
дерматофітов, кандидозів та ін. 

Високоефективний щодо асоціацій збудників 
внутрішньолікарняних інфекцій , транзиторною і 
резистентної мікрофлори шкіри. 

Зберігає активність на шкірі рук до 8 годин або до 
першого миття рук. 



Має виражену протизапальну і ранозагоювальну дію, 
пом'якшує та живить шкіру, забезпечує її зволоження й 
еластичність, зберігає нейтральний рН шкіри. Екологічно 
безпечний, стійкий при зберіганні, не вимагає особливих 
умов транспортування, зберігання, застосування. 

Реагент комплексно ї д і ї "Акватон - 1 0 " - 
поліфункціональний високоефективний реагент 
комплексної дії для знезараження й очищення води. 
Активна р ечовина - б і оцидний г уан і диновий 
високомолекулярний полімер. Володіє антисептичними, 
флоккуліруючими і комплексоутворюючими властивостями. 

Області застосування: 

Реагент "Акватон-10" призначений для застосування у 
водопідготовці для: 

− очищення і знезараження питної води та об'єктів 
водопідготовки при централізованому, автономному і 
децентралізованому водопостачанні; 
− знезараження питної води та технологічного 

обладнання в локальних системах водоочищення, 
укомплектованих фільтруючим обладнанням; 
− знезараження води в колодязях і свердловинах; 
− знезараження ємностей, тари для зберігання і 

транспортування питної води, напоїв, продуктів 
харчування; 
− знезараження та консервування питної води на 

авіаційному, залізничному, морському, річковому та 
автомобільному транспорті; 
− виробництва і кондиціонування питних вод 

(бутильованих, наливних); 
− очищення і знезараження води плавальних басейнів, 

аквапарків, штучних водойм з прісною і морською водою; 



− очищення і знезараження води для цілей технічного 
водопостачання в промисловості; 
− знезараження та консервування води в закритих 

циркуляційних системах оборотного водопостачання; 
− знезараження та очищення води для цілей 

т ех н ол о г і ч н о го вод опо с т ач а нн я в ха рч о в і й 
промисловості; 
− водоочисних пристро їв для забе зпечення 

індивідуальних і групових запасів питної води; 
− очищення і знезараження води для потреб 

тваринництва і птахівництва; 
− водопідготовки при вирощуванні рослин в закритому 

ґрунті; 
− знезараження води рибогосподарських водойм з 

твердим дном і берегами, рибальських снастей, ємностей 
для транспортування і зберігання живої риби; 
− забезпечення епідемічно безпечного водопостачання 

в надзвичайних ситуаціях; 
− очищення і знезараження міських, промислових, 

стічних і шахтних вод; 
− знезараження води і стоків закладів охорони 

здоров'я; 
− знезараження систем каналізації; 
− обробки осадів, які утворюються в процесах 

очищення природних і стічних вод; 
− виробництва фармацевтичних , парфумерно-

косметичних та біоцидних засобів для застосування в 
різних галузях. 

Властивості: 

Реагент "Акватон-10" - це високоефективний 
малотоксичний препарат, екологічно безпечний, має 
широкий спектр антимікробної дії, має пролонговану дію. 



Добре розчинний у воді, безбарвний, не містить хлор і інші 
окислювачі, без запаху, не агресивний; не викликає корозії 
металів. Вибухобезпечний, пожежобезпечний, біологічно 
розкладається. Реагент не утворює мікродомішків 
токсичних проміжних продукт ів . Не викликає 
сенсибілізацію організму, не чинить подразнюючої дії на 
шкіру і слизові оболонки, не викликає акумуляцію, не 
встановлені мутагенний, канцерогенний ефекти. 

Реагент "Акватон-10" і його робочі розчини стійкі і 
безпечні в застосуванні, при зберіганні і транспортуванні; 

Реагент "Акватон-10" має комплексоутворюючі 
властивості катіонного флокулянта, а також бактерицидні, 
фунгіцидні , альгіцидні і вірулецідні властивості 
(встановлена його висока ефективність по відношенню до 
холерних вібріонів, вірусів поліомієліту, резистентним 
варіантам синьогнійної палички та інших патогенних 
мікроорганізмів і найпростіших). Реагент "Акватон-10" 
надійно знезаражує воду навіть при високих рівнях 
мікробіологічної навантаження, а його післядія попереджає 
вторинне розмноження мікроорганізмів у воді. Застосування 
реагенту "Акватон-10" дозволяє знизити мутагенність 
природної води в 40 разів. 

Реагент характеризується високими флокулюючими 
властивостями, що дозволяє знизити мутність, кольоровість 
і концентрацію залишкового алюмінію в питній воді до 
вимог стандарту. При його використанні відпадає 
необхідність у використанні флокулянтів, різко знижуються 
дози коагулянтів, а в деяких випадках можна повністю 
виключити застосування коагулянтів. 

Реагент "Акватон-10" ефективно видаляє з води 
органічні і неорганічні домішки, зокрема пестициди, 
гумінові, білкові, таннінові речовини, катіони важких 
металів та ін. 

Проведені дослідження показали, що обробка 



резервуарів розчинами реагенту "Акватон-10" призводить 
до збільшення термінів зберігання пастеризованого молока з 
7 до 10 діб, а питного йогурту - з 14 до 20 діб. 

Пропозиції для власного використання засобів 
дезінфекції 

Засіб "Полідез" може використовуватися для: 

Дезінфекційної обробки будь -яких поверхонь у 
приміщеннях (підлога у залах, туалети, заклади харчування 
тощо). 

• Обробка вентиляційних систем , кондиціонерів, 
холодильників. 

• Дезінфекція ємкостей для зберігання нафтопродуктів та 
трубопроводів. 

• Обробка будівельних конструкцій від плісняви та грибків. 

• Дезінфекції спецодягу персоналу та засобів захисту 
(маски, респіратори тощо). 

Багаторічна практика використання засобу 
"Полідез" свідчить про те, що вартість обробки 
квадратного метру поверхні завдяки високої 
ефективності реагенту не менш ніж на 30 відсотків 
нижче ніж обробка будь-якими з наявних на ринку 
аналогічними за призначенням засобами 
дезінфекції. 



Засіб "Акватон-10" може використовуватися для: 

• Консервації питної та технічної води. 

• П і д г о т о в к и в о д и в г р а д и л ь н я х т а 
охолоджувальних басейнах (якщо такі збереглися). 
Запобігає появі та розмноженню личинок комарів. 

• В системах водопідготовки на свердловинах.  

• Дезінфекції стічних вод та очистки від залишків 
паливно-мастильних речовин. 

Засіб " Акватон-10" не містить сполук хлору та 
інших шкідливих для екології речовин. 

Засіб "Біоцид" може використовуватися для: 

• Дезінфекції рук та тіла персоналу який 
спілкується з покупцями (наприклад, на касах) й 
прибиральників. 

• Дезінфекції рук в туалетах та в закладах 
харчування. 

Засіб "Біоцид" на сьогодні єдиний, не маючий 
аналогів представлений на ринку засіб для 
дезінфекції тіла, що не містить ізопропілового 
спирту або інших канцерогенних препаратів. 

У разі можливої співпраці можливо створити лінійку 

товарів для роздрібної торгівлі. 

Владислав Лясковский                     Директор 




	вул. Сім'ї Прахових 58/10  01033, м. Київ, Україна
	Тел.: +38 067 493 98 77                                 Е-mail: ecometricskyiv@gmail.com

