
Tork hygiejneløsninger er nemme at integrere i plejecentre og ældreboliger, hvor de forbedrer hygiejnen 
og øger effektiviteten, samtidig med at de giver borgerne mere uafhængighed. Det sparer personalet tid 
og bidrager til et tryggere og gladere hjem for alle. 

Bedre hygiejne sikrer bedre ældrepleje

70% af det 
sundhedsfaglige 
personale  
er enige i, at hvis 
hygiejnedispensere var 
nemmere at betjene, ville 
flere ældre borgere selv 
kunne benytte dem 

Værdighed i ældreplejen

Smitteforebyggelse og trivsel
•  Touch-free dispensere reducerer spredning af bakterier og virus 

•  Fleksible aftørringsprodukter hjælper personalet med effektiv 
rengøring og desinficering af overflader 

•  Praktiske håndhygiejneløsninger understøtter gode 
rengøringsvaner og sender et signal om fokus på sikkerhed 
og sundhed. Løsningerne omfatter sæber, hånddesinfektion 
og informationsmaterialer

Et effektivt personale og tilfredse borgere
•  Certificeret brugervenlige designs og dispensere med høj 

kapacitet, der kan betjenes af alle, også mennesker med nedsat 
funktion i hænder og arme, fremmer god håndhygiejne 

•  Prisvindende, moderne dispenserdesigns med næsten lydløs 
funktion kan bruges i hjemmet, uden at give en følelse af institution 

•  Attraktive, bæredygtige produkter bidrager positivt til dit image 
og skaber indbydende, rare omgivelser 

74% af det 
sundhedsfaglige 
personale 
er enige i, at tomme 
hygiejnedispensere udgør 
en risiko for forebyggelsen 
af sygdomssmitte

Løsninger til ældreplejen

Tork Rene Hænder Træning 
for Plejecentre
Udviklet i samarbejde med nogle af verdens 
førende eksperter i håndhygiejne og lærer 
plejepersonalet om vigtigheden af håndhygiejne, 
brugen af handsker, og hvordan man klarer hånd-
hygiejneprocedurerne i stressende situationer 

Tork Rengøringstræning  
for Plejecentre
Uddanner plejepersonalet i de mest  
effektive rengøringsprocedurer, vigtigheden 
af rengøring og udfordringerne forbundet 
hermed 



552100 
Tork Xpress 

Multifold Mini

561600
Tork Dispenser 

Håndhygiejne med 
Intuition™ sensor 

561600
Tork Dispenser 

Håndhygiejne med 
Intuition™ sensor 

558040 
Tork Dispenser 
Toiletpapir uden 

hylse

552550   
Tork PeakServe® Mini 

Dispenser Continuous™ 
Håndklædeark

561500
Tork Dispenser 
Håndhygiejne

561000
Tork Mini Dispenser 

Håndhygiejne

558040 
Tork Dispenser 
Toiletpapir uden 

hylse

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® Servietdispenser 

*fås også i rød og grå

183700 
Tork Mikrofiber 
Rengøringsklud 

Engangsbrug

511060 
Tork 

Hygiejnestander 

551100
Tork Matic®  

Håndklædeark Dispenser - 
med intuitionssensor 

183600
183601, 183602, 183603 

Tork Mikrofiber Rengøringsklud 
Gentagen brug

140280 
Tork  

Ansigtsservietter

Til forbedring af hygiejnen og forebyggelse af infektioner tilbyder Tork et komplet sortiment 
af løsninger. Fra milde sæber og hånddesinfektion til farvekodede mikrofiberklude, som indgår 
i rengøringsrutinerne og hjælper med at forebygge krydskontaminering 

Til nemmere adgang og større uafhængighed for borgerne tilbyder Tork brugervenlige og 
fleksible løsninger, der kan placeres alle steder, hvor der er brug for dem. De hjælper borgere 
med nedsat funktion, som normalt har svært ved at bruge dispensere, fordi de ikke har kræfter  
til at trække i et greb eller afrive papir. 

Tork Løsninger Løsninger til ældreplejen

www.tork.dk 
+45 48 16 82 44
tork.dk.kundeservice@essity.com

Borgerværelser og plejerum Besøgs- og 
personaleområder

Køkken- og spiseområder

Bemærk: Tork Vision Cleaning er tidligere kendt som Tork EasyCube®.

654000   
Tork Performance 
Dispenser til klude

560101   
Tork Dispenser 

Håndhygiejne – Albuegreb

473190   
Tork Reflex® 
Dispenser

**Dispensere fås også i sort

Tork Vision Cleaning
Ved hjælp af data i realtid, monitorerer Tork Vision CleaningTM dine dispensere og fortæller dig, hvornår de skal fyldes 
op. Det sikrer, at du kan holde rengøringsstandarden oppe og sparer dit personale tid, så de kan fokusere på borgerne. 
Se mere på tork.dk/serviceydelser/losninger/vision-rengoering 

Find hygiejneråd, redskaber og undervisning på tork.dk/aeldrepleje

Tork, 
et Essity brand

http://tork.dk/serviceydelser/losninger/vision-rengoering
http://tork.dk/aeldrepleje

