
Hygieneløsningene fra Tork er enkle å integrere i rutinene på sykehjem eller institusjoner, gjør det enklere å sikre 
gode og effektive hygienerutiner og gir beboerne mer selvstendighet. Dette sparer personalet for tid, skaper tryggere 
omgivelser og øker trivselen for beboerne. 

Bedre hygiene for bedre langtidspleie

70 % av 
helsepersonell 
sier at flere eldre beboere ville 
ha brukt hygienedispensere 
uten hjelp dersom  
dispenserne var mer 
brukervennlige. 

Gi omsorg på en verdig måte

Smittevern og trivsel
•  Berøringsfrie dispensere reduserer spredningen av bakterier og virus. 

•  Allsidige tørkepapir og rengjøringskluter gjør det enkelt for personalet 
å vaske og desinfisere overflater grundig. 

•  Praktiske håndhygieneløsninger gjør det enklere å sikre gode 
rengjøringsrutiner og viser at institusjonen tar helse og trygghet på alvor. 
Løsningene inkluderer såper, desinfeksjonsmidler og tilhørende plakater.

Effektivt personale og bedre 
beboeropplevelser
•  Brukervennlig design og håndtørkdispensere med høy kapasitet som er lette 

å trekke papir ut av, oppmuntrer til god håndhygiene og øker tilgangen. 

•  De prisvinnende og moderne dispenserne er stille i bruk og gir en følelse av 
å være hjemme, ikke på en institusjon. 

•  De tiltalende og bærekraftige produktene gir et godt inntrykk til nye og 
potensielle beboere.

74 % av 
helsepersonell 
sier at tomme 
hygienedispensere kan 
hindre godt smittevern.

Segmentløsninger for langtidspleie

Tork Rene hender-opplæring 
for sykehjem
Dette kurset fra Tork er utviklet i samarbeid med 
verdensledende håndhygieneeksperter og lærer 
helsepersonell om hvor viktig det er med gode 
håndhygienerutiner og riktig bruk av hansker 
i helsevesenet. Det gir også en innføring i hvordan 
man sikrer god håndhygiene i stressende situasjoner. 

Tork Rengjøringsopplæring 
for sykehjem
Gir helsepersonell opplæring  
i overflaterengjøring, hva som  
er viktig å huske på samt de mest  
effektive rengjøringsrutinene. 



552100 
Tork Xpress 

Multifold Mini

561600
Tork Håndhygiene 

Dispenser med  
Intuition-sensor 

561600
Tork Håndhygiene 

Dispenser med  
Intuition-sensor 

558040 
Tork Dispenser 

Toalettpapir Hylsefri

552550   
Tork PeakServe® Mini 
Håndtørk Dispenser 

561500
Tork Håndhygiene 

Dispenser

561000
Tork Mini Håndhygiene 

Dispenser

558040 
Tork Dispenser 

Toalettpapir Hylsefri

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® Serviettdispenser 

*Også tilgjengelig i rød og grå.

183700 
Tork Rengjøringsklut 

Mikrofiber, 
engangsbruk

511060 
Tork 

Hudpleiestativ 

551100
Tork Matic® Håndtørk 

Dispenser med 
Intuition-sensor 

183600
183601, 183602, 183603 

Tork Rengjøringsklut 
Mikrofiber, gjenbrukbar

140280 
Tork Ansiktsserviett

Tork tilbyr et stort utvalg av løsninger som gir bedre hygiene og forhindrer infeksjoner. Vi har alt fra 
såper og desinfeksjonsmidler som er snille mot huden, til fargekodede mikrofiberkluter som bidrar til å 
hindre kryssmitte. 

For bedre tilgjengelighet og mer selvstendighet for brukerne tilbyr Tork løsninger som 
er brukervennlige og har mange forskjellige plasseringsmuligheter. De er egnet for beboere som har 
begrenset styrke og synes det er vanskelig å bruke dispensere som krever å trekke i spaker eller rive 
av papir. 

Hygieneløsninger fra Tork Segmentløsninger for langtidspleie

www.tork.no 
+47 22 70 62 00
kontakt@essity.com

Beboer- og pleierom Fellesområder og personalrom Kjøkken og spiseområder

Merk: Tork Vision Renhold var tidligere kjent som Tork EasyCube®.

654000   
Tork Toppholder

560101   
Tork Håndhygiene 

Dispenser med 
Albuebøyle

473190   
Tork Reflex®  

Dispenser

** Dispenserne er også tilgjengelige 
i svart.

Tork Vision Renhold
Tork Vision RenholdTM bruker sanntidsdata til å følge med på dispenserne og varsler når de må fylles på.  
Dette sikrer høy hygienestandard og sparer verdifull tid for personalet, slik at de kan fokusere på beboerne.  
Les mer på tork.no/vision-renhold 

Du finner mer informasjon, verktøy og hygieneopplæring på tork.no/langtidspleie

http://www.tork.no
mailto:kontakt%40essity.com?subject=
http://tork.no/vision-renhold
http://tork.no/langtidspleie

