
Rozwiązania higieniczne Tork można łatwo zintegrować w domu opieki lub domu spokojnej 
starości, aby poprawić zarządzanie higieną i efektywność oraz zwiększyć niezależność 
mieszkańców. Dzięki temu personel może zaoszczędzić czas oraz stworzyć bezpieczniejszy  
i bardziej radosny dom dla wszystkich mieszkańców. 

Lepsza higiena dla lepszej opieki długoterminowej

70% personelu 
pielęgniarskiego 
zgadza się, że gdyby 
dozowniki produktów 
higienicznych były 
łatwiejsze w użyciu, więcej 
osób starszych mogłoby 
samodzielnie z nich 
korzystać

Zapewnianie godnej opieki
Zapobieganie zakażeniom  
i dobre samopoczucie
•  Bezdotykowe dozowniki ograniczają rozprzestrzenianie się 

drobnoustrojów 
•  Elastyczne czyściwa umożliwiają personelowi dokładne mycie 

i dezynfekcję powierzchni 
•  Higieniczne rozwiązania Tork odpowiednio rozmieszczone na 

terenie całego obiektu wspierają dobre nawyki w zakresie higieny 
rąk i są oznaką zaangażowania placówki na rzecz bezpieczeństwa 
i zdrowia podopiecznych. Rozwiązania te obejmują mydła, 
środki dezynfekujące i oznakowanie informujące o konieczności 
przestrzegania zasad higieny

Efektywność pracy personelu  
i wrażenia mieszkańców
•  Łatwe w użyciu dozowniki, wymagające stosowania najmniejszej 

siły spośród dostępnych systemów wycierania rąk o dużej 
pojemności, zachęcają do przestrzegania higieny rąk i zwiększają 
dostępność środków do jej utrzymania 

•  Dozowniki o nagradzanym nowoczesnym wzornictwie i cichym 
działaniu sprawiają, że użytkownicy mogą poczuć się jak w domu, 
a nie w placówce opieki 

•  Atrakcyjne produkty w duchu zrównoważonego rozwoju wpływają 
na poprawę wizerunku i pomagają zwiększyć zainteresowanie 
obiektem wśród potencjalnych podopiecznych 

74% pracowników 
opieki zgadza się, 
że puste dozowniki 
produktów higienicznych 
stanowią zagrożenie dla 
kontroli zakażeń

Rozwiązania do stosowania w segmencie opieki długoterminowej

Szkolenie Tork w zakresie 
higieny rąk dla domów opieki
To szkolenie Tork opracowane we współpracy 
z czołowymi ekspertami z dziedziny higieny 
rąk zawiera wskazówki dla personelu 
dotyczące znaczenia higieny rąk, używania 
rękawiczek oraz zarządzania higieną rąk  
w stresujących sytuacjach 

Szkolenie Tork w zakresie 
sprzątania dla domów opieki
Zapewnia wytyczne dla personelu 
domów opieki w zakresie znaczenia 
czyszczenia środowiska oraz wyzwań 
z tym związanych, a także najbardziej 
skutecznych strategii sprzątania 



552100 
Tork Xpress Multifold 

Mini

561600
Tork dozownik do 

mydła i preparatów do 
dezynfekcji z sensorem 

Intuition 

561600
Tork dozownik do 

mydła i preparatów do 
dezynfekcji z sensorem 

Intuition 

558040 
Tork dozownik do 

papieru toaletowego 
bez gilzy

552550   
Tork PeakServe® mini 

dozownik do ręczników 
do rąk 

561500
Tork dozownik do 

mydła i preparatów do 
dezynfekcji

561000
Tork dozownik mini do 
mydła i preparatów do 

dezynfekcji

558040 
Tork dozownik do 

papieru toaletowego 
bez gilzy

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek 
*również w kolorze czerwonym i szarym

183700 
Tork czyściwa 

z mikrofibry 
jednorazowego użytku

511060 
Tork dozownik do 

mydła i preparatów do 
dezynfekcji 

551100
Tork Matic® dozownik 

do ręczników 
w roli – z sensorem 

Intuition 

183600
183601, 183602, 183603 

Tork czyściwa z 
mikrofibry wielokrotnego 

użytku

140280 
Tork chusteczki 

higieniczne

Tork oferuje szeroką gamę rozwiązań do poprawy poziomu higieny dzięki 
ograniczaniu i zapobieganiu infekcjom. Od mydeł do rąk i środków odkażających 
przyjaznych dla skóry po ściereczki z mikrofibry z oznaczeniem kolorystycznym, które 
pomagają ograniczyć zakażenia krzyżowe w ramach praktyk sprzątania. 
Tork oferuje rozwiązania zapewniające poprawę dostępności oraz wspierające 
niezależność mieszkańców, które są łatwe w użyciu oraz oferują szeroki zakres opcji 
umiejscowienia. Wspierają one podopiecznych, którzy mogą nie być wystarczająco silni 
lub mieć trudności z obsługą dozowników wymagających użycia dźwigni lub odrywania 
chusteczek. 

Rozwiązania Tork Rozwiązania do stosowania w segmencie opieki długoterminowej

www.tork.pl 
(+48) 783 122 222
pracujbezpiecznie@essity.com

Mieszkańcy i pokoje opieki Obszary publiczne  
i dostępne dla personelu

Kuchnie i jadalnie

UWAGA: System Tork Vision Sprzątanie był wcześniej znany jako Tork EasyCube®.

654000   
Tork dozownik do 

ręczników centralnie 
dozowanych

560101   
Tork dozownik do 

mydła i preparatów do 
dezynfekcji z ramieniem 

dozującym

473190   
Tork Reflex® dozownik

**Dozowniki są dostępne także  
w czarnym kolorze

Tork, 
marka Essity

Tork Vision Sprzątanie
Dzięki wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym system Tork Vision SprzątanieTM monitoruje 
dozowniki i informuje o konieczności uzupełnienia ich. Pozwala to zapewnić spójne standardy higieny 
oraz zaoszczędzić czas pracy personelu, aby można było poświęcić go podopiecznym obiektu.
Dowiedz się więcej na tork.pl/vision-sprzatanie
Więcej informacji na temat higieny, narzędzi i szkoleń można znaleźć na stronie  
www.tork.pl/opieka-dlugoterminowa

http://www.tork.pl
mailto:pracujbezpiecznie%40essity.com?subject=
http://tork.pl/vision-sprzatanie
http://www.tork.pl/opieka-dlugoterminowa

