
Soluțiile de igienă Tork sunt ușor de integrat în unitatea dumneavoastră de îngrijire sau în centrul 
de asistență socială, pentru a îmbunătăți gestionarea și eficiența igienei și pentru a oferi mai multă 
independență rezidenților. Acest lucru economisește timp pentru personalul dumneavoastră și 
creează un spațiu mai sigur și mai fericit pentru toată lumea. 

O mai bună igienă pentru o îngrijire optimă 
pe termen lung

Acordarea unei îngrijiri demne
Prevenirea infecțiilor și bunăstare
•  Dozatoarele fără atingere reduc răspândirea bacteriilor și 

virusurilor 

•  Lavetele de hârtie flexibile permit personalului să curețe și 
să dezinfecteze temeinic suprafețele 

•  Soluțiile confortabile pentru igiena mâinilor sprijină 
obiceiurile bune și arată angajamentul dumneavoastră 
față de un stil de viață sigur și sănătos. Soluțiile includ 
săpunuri, dezinfectanți și indicatoare privind respectarea 
standardelor

Eficiența personalului și experiența 
rezidenților
•  Designuri ușor de utilizat și dozatoarele cu cea mai redusă 

forță de tragere al oricărui sistem de mare capacitate pentru 
ștergerea mâinilor încurajează o mai bună igienă a mâinilor 
și sporesc accesibilitatea 

•  Designul modern și premiat al dozatoarelor, cu funcționare 
silențioasă, conferă un sentiment primitor și nu de centru de 
îngrijire 

•  Produsele atractive, sustenabile îmbunătățesc imaginea 
dumneavoastră și ajută la atragerea de noi rezidenți 

Soluții pentru segmentul de îngrijire pe termen lung

Tork Mâini Curate pentru 
centrele de îngrijire
Dezvoltat împreună cu experți de renume 
mondial în domeniul igienei mâinilor, Tork 
educă personalul din centrele de îngrijire 
cu privire la importanța igienei mâinilor, 
la utilizarea mănușilor și la modul de 
gestionare a igienei mâinilor în situații 
stresante 

Instruire curățare Tork 
pentru centrele de 
îngrijire
Instruiește personalul centrelor 
de îngrijire cu privire la importanța 
curățeniei mediului, la provocările 
asociate și la cele mai eficiente 
strategii de curățare 

70% dintre membrii 
personalului de 
îngrijire 
sunt de acord că, dacă 
dozatoarele de produse 
de igienă ar fi mai ușor de 
utilizat, mai multe persoane 
în vârstă le-ar putea folosi în 
mod independent 

74% dintre membrii 
personalului de 
îngrijire 
sunt de acord că dozatoarele 
de igienă goale reprezintă 
un risc pentru controlul 
infecțiilor



552100 
Dozator de prosoape 

pentru Mâini Tork 
Express Multifold Mini

561600
Dozator pentru săpun 

Tork cu senzor Intuition 

561600
Dozator pentru săpun 

Tork cu senzor Intuition 

558040 
Dozator de hârtie 
igienică fără tub  
Tork Elevation

552550   
Dozator de prosoape 

pentru mâini Tork 
PeakServe® Mini 

561500
Dozator Tork de produse 

pentru îngrijirea pielii

561000
Tork Mini dozator 

îngrijirea pielii

558040 
Dozatorul de hârtie 

igienică fără tub Tork 
Elevation

272611             272511             272211
Dozator de șervețele cu suport Tork Xpressnap® 

*doar în culorile roșu și gri

183700 
Lavete din Microfibră 

Tork de unică folosință

511060 
Stativ pentru 

îngrijirea pielii Tork 

551100
Dozator de Prosoape 

pentru Mâini Rolă 
Tork Matic® cu 

Senzor Intuition 

183600
183601, 183602, 183603 

Lavete din Microfibră 
Tork, reutilizabilă

140280 
Șervețele faciale Tork

Pentru îmbunătățirea igienei și prevenirea infecțiilor, Tork oferă o gamă completă 
de soluții. De la săpunuri de mâini și dezinfectanți, până la lavete din microfibră cu 
coduri de culoare care ajută la reducerea transmiterii infecțiilor încrucișate, ca parte 
a practicilor dumneavoastră de curățenie. 
Pentru o mai bună accesibilitate și independență a rezidenților, Tork oferă soluții 
care sunt ușor de utilizat și au o gamă largă de opțiuni de amplasare. Acestea sprijină 
rezidenții care pot avea o rezistență limitată și au dificultăți în utilizarea dozatoarelor, 
care necesită acționarea manetei sau ruperea prosoapelor de hârtie. 

Soluții Tork Soluții pentru segmentul de îngrijire pe termen lung

www.tork.ro 
(+40) 724 032 320
torkcontact@essity.com

Camerele rezidenților și 
de îngrijire 

Zonele publice și destinate 
personalului

Bucătăria și zona de 
luat masa

Notă: Curățarea Tork Vision era cunoscut anterior sub denumirea de Tork EasyCube®.

654000   
Dozator de lavete textile 

Tork Performance

560101   
Tork dozator îngrijirea 

pielii cu acționare  
cu manetă

473190   
Dozator Tork Reflex®

**Dozatoarele sunt de asemenea 
disponibile în culoarea neagră

Curățarea Tork Vision
Folosind date în timp real, Curățarea Tork Vision™ monitorizează dozatoarele și vă spune când 
trebuie reumplute. Astfel, standardele de igienă sunt urmate cu strictețe și personalul dumneavoastră 
economisește timp, pentru a se putea concentra asupra rezidenților. Descoperiți mai multe pe  
tork.co.uk/vision-cleaning
Pentru informații privind igiena, instrumente și instruire, accesați www.tork.ro/Ingrijirepetermenlung

http://www.tork.ro
mailto:torkcontact%40essity.com?subject=
http://www.tork.ro/Ingrijirepetermenlung

