
Beskyt patienter og personale med effektiv 
overholdelse af hygiejnestandarderne
Professionelle hygiejneløsninger til hospitaler



Tork er en samarbejdspartner for hospitaler med lang erfaring inden for 
hygiejnekomplians og forebyggelse af infektioner. Tork løsningerne lever op 
til sundhedssektorens skrappe standarder og er udviklet til at supportere det 
sundhedsfaglige- og rengøringspersonalets arbejdsgange. Tork dispensere 
er funktionelle og udført i attraktivt design, der signalerer til både personale 
og besøgende, at hygiejnen bliver taget alvorligt. Vores innovative løsninger 
hjælper med at overholde hygiejne- og rengøringsstandarderne og leve op 
til patienternes og personalets forventninger. 

Et rent og hygiejnisk hospitalsmiljø er en top prioritet. Tork løsninger hjælper 
med at sikre produktive rengøringstimer, og at indsatsen kan fokuseres der, 
hvor behovene er.

-  Tork EasyCube® opkoblede dispensere leverer data i realtid til rengøringspersonalet, som 
hjælper dem med at sætte ind, der hvor behovene opstår — Mindre tid brugt på at tjekke 
og genopfylde dispensere frigør tid til de mest hygiejnekritiske opgaver

-  Tork PeakServe dispensere med høj kapacitet giver mere tid til hygiejnekritiske opgaver, fordi 
de anvender håndklædebundter, der er komprimerede til at fylde det halve, så personalet får 
plads til flere på vognen og dermed skal gå færre gange

-  Alle Tork dispensere er nemme og hurtige at fylde op, så der bliver mere tid til rengøring

- Systemer med lav vedligeholdelse øger personalets effektivitet 

Flere ting spiller ind på patienters og gæsters oplevelse af plejen. 
Tork løsningerne bidrager til, at hygiejnen bliver en positiv faktor.

-  Pladsbesparende, næsten lydløse dispensere til håndklædeark er perfekte til brug på 
patientstuer og i stillezoner

-  Gør det nemt for brugerne at få fat i håndklædeark med de lydløse og slanke Tork PeakServe 
dispensere, der har meget høj kapacitet og glat, ubesværet dispenserfunktion

-  Hold både offentlige områder og patientplejestuer rene og indbydende med funktionelle og 
attraktive Tork dispensere

Et rent og hygiejnisk miljø er helt afgørende for kvaliteten af pleje og 
behandling. Tork hygiejneløsninger supporterer de høje hygiejnestandarder 
i sundhedssektoren.

-  Tork PeakServe® dispensere til håndklædeark frigør tid for personalet til at opretholde et rent 
og sikkert miljø, da de ikke skal tjekke og genopfylde dispensere så ofte

-  Optimal placering af hånddesinfektion fremmer god håndhygiejne og mindsker dermed 
risikoen for smittespredning

-  Glatte, afrundede kanter på dispenserne gør dem nemme at tørre af og holde rene 

-  Tork leverer ekstra support med rådgivning omkring placering af dispensere, tips,  
Tork VR håndhygiejnetræning samt håndhygiejneskiltning

Mere effektive 
systemer og 
bedre hygiejne

Skab positive 
oplevelser for 
patienter og 
besøgende

Mere effektivt 
og produktivt 
personale



552500
Tork PeakServe® 

Dispenser Continuous™ 
Håndklædeark

560000
Tork Dispenser Sæbe

420116
Tork Alkohol 

Hånddesinfektion 
Flydende

551000
Tork Matic Dispenser 

Håndklædeark

561600
Tork Dispenser 

Skum med sensor

552100
Tork Xpress® Dispenser Multifold 

Mini Håndklædeark

682000
Tork SmartOne® Dispenser  

Twin Mini Toiletpapir

682000
Tork SmartOne® Dispenser  

Twin Mini Toiletpapir

140278
Tork Extra Soft 

Ansigtsservietter Cube

De brugervenlige systemer fra Tork gør det nemt 
at forebygge krydskontaminering og giver en 

behagelig brugeroplevelse. 

De brugervenlige systemer fra Tork gør det 
nemt at forebygge krydskontaminering og 

giver en behagelig brugeroplevelse, der styrker 
stedets image. Tork PeakServe dispensere 
med høj kapacitet frigør desuden tid til de 
hygiejnekritiske opgaver, da de ikke skal 

tjekkes og fyldes op så ofte.

Tork systemerne med innovative dispensere 
og refills i høj kvalitet skaber trygge, 

komfortable omgivelser, der bidrager positivt 
til tilfredsheden hos patienter og besøgende.

520401
Tork Alkohol 

Hånddesinfektion 
Skum

420701
Tork Extra Mild 

Skumsæbe

420103
Tork Alkohol 

Hånddesinfektion 
Gel

511055
Tork Gulvstander

561600
Tork Dispenser Skum med sensor

Behandlings- og Patientstuer  Fælles toiletfaciliteter Fællesområder

140280
Tork Extra Soft 

Ansigtsservietter

140278
Tork Extra Soft 

Ansigtsservietter Cube

140280
Tork Extra Soft 

Ansigtsservietter

140278
Tork Extra Soft 

Ansigtsservietter Cube

140280
Tork Extra Soft 

Ansigtsservietter

Anbefalede Tork løsninger



Tork,
et Essity brand

272611
Tork Xpressnap®  

Servietdispenser til bord

272511
Tork Xpressnap®  

Servietdispenser til disk

530178
Tork Aftørringsklud Kraftig

Tork løsninger sikrer best practises for hygiejne 
og komfort i disse travle fællesområder. 

Tork løsninger supporterer de skrappeste 
hygiejneforskrifter og hjælper med at forebygge 

infektioner og skabe bedre sikkerhed.

654000
Tork Top-Pak  

Dispenser 

Anbefalede Tork løsninger

Spiseområder Rengøringsvogn

Vi hjælper dig gerne. 
Kontakt os og få en snak 
om din virksomhed. 

www.tork.dk
+45 48 16 82 44
tork.dk.kundeservice@essity.com

Fortsat


