
Hygienlösningar från Tork integreras enkelt i ditt äldreboende för att förbättra hygienhanteringen, 
effektiviteten och ge vårdtagaren mer självständighet. Detta sparar tid för personalen och skapar 
en säkrare och trevligare hemmiljö för alla. 

Bättre hygien för en bättre äldreomsorg

70 % av tillfrågad 
vårdpersonal 
håller med att om 
hygiendispensrar var 
lättare att använda 
skulle fler äldre kunna 
använda dem på egen 
hand 

Ge värdig vård

Infektionsförebyggande 
och välbefinnande
•  Beröringsfria dispensrar minskar spridningen av bakterier 

och virus 
•  Flexibla rengöringsdukar gör att personalen kan rengöra 

och desinficera ytor noggrant 
•  Bekväma handhygienlösningar stödjer goda städvanor 

och visar ditt engagemang för säkerhet och ett hälsosamt 
leverne. Lösningarna inkluderar tvål, handdesinfektion och 
skyltar

Personaleffektivitet och 
boendeupplevelse
•  Lättanvända konstruktioner och dispensrar med lägsta 

möjliga dragmotstånd av alla högkapacitetssystem för 
handavtorkning uppmuntrar till god handhygien och ökar 
tillgängligheten 

•  Prisbelönt, modern dispenserdesign med tyst drift skapar 
en känsla av hemmiljö istället för institution 

•  Attraktiva, hållbara produkter förbättrar er image och 
hjälper till att locka nya vårdtagare

74 % av tillfrågad 
vårdpersonal  
håller med om att  
tomma hygiendispensrar 
är en smittskyddsrisk

Segmentlösningar för äldreomsorg

Tork utbildning i handhy-
gien för äldreomsorgen
Tillsammans med världsledande 
handhygienexperter utbildar Tork 
vårdpersonal om vikten av handhygien, 
användning av handskar och hur 
man hanterar handhygien i stressiga 
situationer 

Tork städutbildning för 
äldreomsorgen
Utbildar vårdpersonal om vikten 
av städning av omgivande miljö, 
utmaningar och de mest effektiva 
städstrategierna 



552100 
Tork Xpress® Mini 

Dispenser Multifold 
Handduk

561600
Tork Skincare 

Dispenser – med 
Intuition™ sensor 

561600
Tork Skincare 

Dispenser – med 
Intuition™ sensor 

558040 
Tork Dispenser 

Coreless Mid-size 
Toalettpapper

552550   
Tork PeakServe® Mini 

Dispenser Continuous™ 
Handduk 

561500
Tork Skincare 

Dispenser

561000
Tork Skincare 

Dispenser Mini

558040 
Tork Dispenser Coreless 
Mid-size Toalettpapper

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® Servettdispenser 

183700 
Tork Mikrofiber 
Rengöringsduk 

engångsbruk

511060 
Tork 

Hudvårdsställ 

551100
Tork Matic® Dispenser 

Handduk på rulle – 
Intuition™ sensor

183600
183601, 183602, 183603 

Tork Mikrofiber 
Rengöringsduk 
återanvändbar

140280 
Tork Extra Mjuk 
Ansiktsservett

För att förbättra hygienen och förebygga infektioner erbjuder Tork ett komplett 
utbud av lösningar. Från hudvänlig handtvål och desinfektionsmedel, till färgkodade 
rengöringsdukar av mikrofiber som hjälper till att minska korskontaminering, som en del 
av din städrutin. 

För förbättrad tillgänglighet och ökad självständighet för vårdtagare erbjuder 
Tork lösningar som är enkla att använda och som kan placeras på flera olika ställen. De 
underlättar för vårdtagare som har begränsad muskelstyrka och har svårt att använda 
dispensrar som kräver att man drar i spakar eller river sönder mjukpapper. 

Lösningar från Tork Segmentlösningar för äldreomsorg

www.tork.se 
031 746 1700
information.tork@essity.com

Boendes rum och vårdrum Offentliga platser och 
personalområden

Kök och restaurangområden

OBS! Tork Vision Städning tidigare Tork EasyCube®.

654000   
Tork Dispenser för 
rengöringsdukar

560101   
Tork Skincare 
Dispenser – 

Armbågsfattning

473190   
Tork Reflex® Dispenser 

Centrummatad

Tork Vision Städning
Tork Vision StädningTM använder realtidsdata som övervakar dina dispensrar och talar om när de 
behöver fyllas på. Detta säkerställer att dina hygienstandarder förblir konsekventa och sparar tid åt din 
personal, så att de kan fokusera på vårdtagarna. Upptäck mer på www.tork.se/vision-stadning 

För hygieninsikter, verktyg och utbildning, besök www.tork.se/aldreomsorg

http://www.tork.se/vision-stadning
https://www.tork.se/aldreomsorg

