
A Tork higiéniai megoldásai könnyen integrálhatók az ápolási otthonok vagy házi gondozó intézmények 
működésébe. Támogatják a higiénia fenntartását és hatékonyságát, és nagyobb önállóságot biztosítanak 
a bentlakóknak. Mindez időt takarít meg a személyzetnek, és minden érintettnek biztonságosabb 
és boldogabb közeget teremt. 

Jobb higiénia: magasabb színvonalú ellátás 
a bentlakásos otthonokban

Az emberi méltóságot tiszteletben tartó gondozás

Fertőzésmegelőzés és jóllét
•  Az érintésmentes adagolók csökkentik a baktériumok 

és a vírusok továbbterjedését 
•  A rugalmas felhasználású törlőkendők segítségével a személyzet 

alaposan megtisztíthatja és fertőtlenítheti a felületeket 
•  A kényelmes kézhigiéniai megoldások elősegítik a megfelelő 

kézmosási szokások kialakítását, és jelzik, hogy mennyire 
fontos Önnek a biztonság és az egészséges életmód. Az ilyen 
megoldások közé tartoznak a szappanok, a kézfertőtlenítők és az 
előírások betartását bemutató és segítő feliratok.

A személyzet munkavégzésének 
hatékonysága és a bentlakók által 
tapasztalt élmény 
•  Az egyszerűen használható dizájn és a nagy kapacitású kéztörlő 

rendszerek közül a legkisebb erőkifejtést igénylő adagolók elősegítik 
a megfelelő kézhigiéniát, és javítják az akadálymentességet 

•  Az adagolók díjnyertes, modern megjelenésének és kimondottan 
halk működésének köszönhetően a környezet inkább otthonosnak, 
mint intézményszerűnek tűnik 

•  A mutatós kivitelű, fenntartható termékek javítják a vállalati imázst, 
és elősegítik új bentlakók bevonzását 

70% az ápoló 
személyzet tagjai 
közül egyetért azzal, 
hogy több idős ember 
tudná önállóan kezelni 
a higiéniai adagolókat, 
ha egyszerűbb lenne 
a használatuk

74% az ápoló 
személyzet tagjai 
közül egyetért azzal, 
hogy a kiürült higiéniai 
adagolók fertőzéskezelési 
kockázatot jelentenek

Megoldások bentlakásos otthonok részére

Tork Tiszta Kezek képzés 
ápolási otthonok részére
A világ vezető kézhigiéniai szakértőivel 
közösen kidolgozott programmal a Tork 
képzést nyújt az ápolási otthonok 
személyzetének a kézhigiénia és a 
kesztyűviselés fontosságáról és a kézhigiénia 
stresszhelyzetekben történő fenntartásáról. 

A Tork takarításról szóló 
képzése ápolási otthonok 
részére
A program a környezet takarításának 
fontosságáról, az ehhez kapcsolódó 
nehézségekről és a leghatékonyabb 
takarítási stratégiákról nyújt képzést 
az ápolási otthonok személyzetének. 



552100 
Tork Xpress Multifold 
Mini kéztörlő-adagoló

561600
Tork kézhigiéniai 

adagoló – Intuition 
szenzorral 

561600
Tork kézhigiéniai 

adagoló – Intuition 
szenzorral 

558040 
Tork belsőmag nélküli 
toalettpapír adagoló

552550  
Tork PeakServe® Mini 
kéztörlőpapír-adagoló

561500
Tork kézhigiéniai 

adagoló

561000
Tork Mini kézhigiéniai 

adagoló

558040 
Tork belsőmag nélküli 
toalettpapír adagoló

272611    272511   272211
Tork Xpressnap® szalvétaadagoló 

*piros és szürke színben is

183700 
Tork eldobható 

mikroszálas 
tisztítókendő

511060 
Tork kézhigiéniai 

állvány 

551100
Tork Matic® kéztörlő-

adagoló – Intuition 
szenzorral

183600
183601, 183602, 183603 

Tork újra felhasználható 
mikroszálas kendő

140280 
Tork kozmetikai 

kendő

A higiénia javítása és a fertőzések megelőzése érdekében a Tork teljes körű megoldásokat 
kínál. A bőrkímélő kézmosó szappanoktól és kézfertőtlenítőktől a színes mikroszálas kendőkig 
minden olyan eszközt biztosít, amelyek a takarítás részeként segítenek a keresztfertőzések 
csökkentésében.

A jobb akadálymentesítés és a bentlakók önállóságának elősegítése érdekében a Tork 
egyszerűen használható és többféleképpen kihelyezhető megoldásokat is kidolgozott. Ezek 
segítséget jelentenek a gyengébb fizikumú bentlakók számára, akiknek nehézséget okozhat 
az olyan adagolók működtetése, amelyeknél meg kell húzni egy kart, vagy le kell tépni a papírt. 

Tork megoldások Megoldások bentlakásos otthonok részére

www.tork.hu 
+36 1 392 2100
torkcontact@essity.com

Lakószobák és 
ápoló helyiségek 

Nyilvános és 
személyzeti zónák

Konyha és 
étkezőhelyiségek

MEGJEGYZÉS: A Tork Vision Takarítás korábban Tork EasyCube® néven volt ismert.

654000  
Tork Performance 

tisztítókendő-adagoló

560101  
Tork kézhigiéniai 

adagoló – könyökkaros

473190  
Tork Reflex® 

adagoló

**Az adagolók fekete színben is elérhetők

Tork Vision Takarítás
A Tork Vision TakarításTM valós idejű adatok segítségével követi figyelemmel az adagolókat, és jelzi, ha utántöltést 
igényelnek. Ez biztosítja a higiéniai előírások betartását, és időt takarít meg a személyzetnek, akik így a bentlakókra 
fordíthatják figyelmüket. További információ: tork.hu/vision-takaritas 

Higiéniai ismeretek, eszközök és képzés: www.tork.hu/idosotthon

mailto:torkcontact%40essity.com?subject=
https://tork.hu/vision-takaritas
http://www.tork.hu/idosotthon

