
«Tork» higiēnas risinājumi ir viegli integrējami aprūpes namā vai pansijā, lai uzlabotu higiēnas 
pārvaldību un efektivitāti un sniegtu klientiem lielāku neatkarību. Tas ietaupa darbinieku laiku un 
veido drošākas, patīkamākas mājas ikvienam. 

Labāka higiēna labākai ilgstošai aprūpei

70% aprūpes 
pakalpojumu 
sniedzēju piekrīt, 
ka vieglāk lietojamus 
higiēnas līdzekļu 
dozatorus lielāks skaits 
vecāka gadagājuma 
cilvēku varētu izmantot 
patstāvīgi 

Cienīgas aprūpes sniegšana

Infekciju novēršana un labklājība
•  Bezskāriena dozatori samazina baktēriju un vīrusu izplatību 

•  Elastīgi lietojamas slaucīšanas drānas ļauj darbiniekiem 
rūpīgi notīrīt un dezinficēt virsmas 

•  Ērti roku higiēnas risinājumi atbalsta labus tīrīšanas 
paradumus un demonstrē centienus gādāt par drošību 
un veselīgu dzīvesveidu. Risinājumi iekļauj ziepes, roku 
dezinfekcijas līdzekļus un informatīvo zīmi

Darbinieku efektivitāte un klientu 
pieredze
•  Viegli lietojami modeļi un dozatori ar mazāko vilkšanas 

spēku visām lielas ietilpības roku noslaucīšanas sistēmām 
veicina labas roku higiēnas ievērošanu un palielina 
pieejamību 

•  Godalgoti, moderni klusas darbības dozatoru modeļi ļauj 
justies kā mājās, nevis iestādē 

•  Pievilcīgi, ilgtspējīgi produkti uzlabo iestādes tēlu un palīdz 
piesaistīt jaunus klientus 

74% aprūpes 
pakalpojumu 
sniedzēju piekrīt, ka 
tukši higiēnas līdzekļu 
dozatori ir infekciju 
kontroles risks

Ilgstošas aprūpes segmenta risinājumi

Aprūpes namiem 
paredzēta «Tork» 
apmācība «Tīras rokas»
Izstrādāta kopā ar pasaules vadošajiem 
roku higiēnas speciālistiem, «Tork» 
izglīto aprūpes namu personālu par roku 
higiēnas ievērošanas nozīmi, cimdu 
lietošanu un roku higiēnas ievērošanu 
spriedzes pilnās situācijās 

Aprūpes namiem 
paredzēta «Tork» 
uzkopšanas un tīrīšanas 
apmācība
Māca aprūpes nama personālam 
vides uzkopšanas nozīmi, saistītos 
izaicinājumus un visefektīvākās 
tīrīšanas stratēģijas 



552100 
«Tork Xpress Multifold 

Mini»

561600
«Tork Skincare» 

dozators ar «Intuition» 
sensoru 

561600
«Tork Skincare» 

dozators ar «Intuition» 
sensoru 

558040 
«Tork» bezserdeņa 

tualetes papīra 
dozators

552550  
«Tork PeakServe® 
Mini» papīra dvieļu 

dozators 

561500
«Tork Skincare» 

dozators

561000
«Tork Mini Skincare» 

dozators

558040 
«Tork» bezserdeņa 

tualetes papīra dozators

272611             272511             272211
«Tork Xpressnap®» salvešu dozators 

*arī sarkanā un pelēkā krāsā

183700 
«Tork» mikrošķiedras 

drānas, 
vienreizlietojamas

511060 
«Tork Skincare» 

statīvs 

551100
«Tork Matic®» papīra 

dvieļu dozators ar 
«Intuition» sensoru 

183600
183601, 183602, 183603 

«Tork» mikrošķiedras 
drānas, atkārtoti 

lietojamas

140280 
«Tork» kosmētikas 

salvetes

Higiēnas uzlabošanai un infekciju novēršanai «Tork» piedāvā pilnu risinājumu klāstu. No 
ādu saudzējošām ziepēm roku mazgāšanai un dezinfekcijas līdzekļiem līdz krāskodētām 
mikrošķiedras drānām, kas palīdz mazināt savstarpēju infekcijas pārnešanu, kā daļu no 
uzkopšanas un tīrīšanas prakses. 

Labākas pieejamības un klientu neatkarības nodrošināšanai «Tork» piedāvā viegli 
lietojamus risinājumus, kam ir plašas izvietošanas iespējas. Tie atbalsta klientus, kam ir 
ierobežots roku spēks un grūti rīkoties ar dozatoriem, kuriem nepieciešams vilkt sviras 
vai noplēst papīru. 

«Tork» risinājumi Ilgstošas aprūpes segmenta risinājumi

www.tork.lv 
(+371) 291 417 99
torklv@essity.com

Klientu un aprūpes telpas Publiskās un personāla 
telpas

Virtuve un ēdamzāles

PIEZĪME. «Tork Vision Uzkopšana» agrāk bija zināma kā «Tork EasyCube®».

654000   
«Tork Performance» 

drānu dozators

560101   
«Tork Skincare» 

dozators ar rokas sviru

473190   
«Tork Reflex®» dozators

**Ir pieejami arī melnas krāsas dozatori

«Tork» –
«Essity» zīmols

Tork Vision Uzkopšana
Izmantojot reāllaika datus, «Tork Vision UzkopšanaTM» kontrolē dozatorus un informē, kad tos 
nepieciešams papildināt. Tas nodrošina nemainīgu higiēnas standartu saglabāšanu un ietau-
pa darbiniekiem laiku, tādējādi viņi var pievērst uzmanību klientiem. Uzziniet vairāk vietnē  
tork.lv/vision-uzkopsana
Ar higiēnu saistītas atziņas, līdzekļus un apmācību var atrast vietnē tork.lv/ilgstosaaprupe

http://www.tork.lv
http://tork.lv/vision-uzkopsana
http://tork.lv/ilgstosaaprupe

