
Tork higienske rešitve lahko preprosto vključite v dom za dolgotrajno oskrbo, z njihovo pomočjo 
izboljšate upravljanje in učinkovitost higiene ter oskrbovancem omogočite samostojnejše 
življenje. Tako zaposleni prihranijo več časa, oskrbovancem pa je zagotovljeno varnejše in 
prijetnejše domovanje. 

Boljša higiena za dolgotrajno oskrbo

70 % zaposlenih 
v domovih za 
dolgotrajno 
oskrbo se strinja, da 
bi higienske podajalnike 
lahko samostojno 
uporabljalo več 
starostnikov, če bi bili 
preprostejši za uporabo

Zagotavljanje dostojanstvene oskrbe

Preprečevanje okužb in spodbujanje 
dobrega počutja
•  Brezstični podajalniki zmanjšajo širjenje bakterij in virusov.

•  Vsestranske krpe zaposlenim omogočajo temeljito 
čiščenje in razkuževanje površin.

•  Priročne rešitve za higieno rok podpirajo dobre higienske 
navade. Z njimi izkazujete svojo zavezanost varnosti in 
zdravemu življenju. Rešitve vključujejo mila, razkužila za 
roke in samolepilne oznake.

Učikovito delo zaposlenih in izkušnje 
oskrbovancev
•  Preprosti dizajni podajalnikov z najmanjšo izvlečno silo med 

vsemi visokozmogljivimi sistemi za brisanje rok spodbujajo 
dobro higieno rok in povečujejo dostopnost 

•  Nagrajeni moderni dizajni podajalnikov s povsem tihim 
delovanjem ter videzom, ki ne spominja na bolnišnično 
opremo 

•  Privlačni trajnostni izdelki izboljšajo videz ustanove in vam 
pomagajo pritegniti nove oskrbovance 

74 % zaposlenih 
v domovih za 
dolgotrajno 
oskrbo se strinja, 
da prazni higienski 
podajalniki predstavljajo 
tveganje za okužbe

Rešitve za segment dolgotrajne oskrbe

Usposabljanje Tork za 
čiste roke za domove za 
dolgotrajno oskrbo
Blagovna znamka Tork, ki so jo razvili 
vodilni svetovni strokovnjaki na področju 
higiene rok, zaposlene v domovih 
izobražuje o pomembnosti higiene rok, 
uporabe rokavic in upravljanja higiene 
rok v stresnih okoliščinah. 

Tork usposabljanje 
na področju čiščenja 
v domovih za dolgotrajno 
oskrbo
Na tem usposabljanju se zaposlene 
v domovih opozarja na pomembnost 
čiščenja okolja, z njim povezanih izzivov 
ter najučinkovitejših strategij čiščenja. 



552100 
Tork Xpress Multifold 

Mini

561600
Tork Skincare dozirnik 
s senzorjem Intuition 

561600
Tork Skincare dozirnik s 

senzorjem Intuition 

558040 
Tork Coreless podajalnik 

toaletnega papirja

552550   
Tork PeakServe® Mini 

podajalnik brisač za roke 

561500
Tork Skincare dozirnik

561000
Tork Mini Skincare dozirnik

558040 
Tork Coreless podajalnik 

toaletnega papirja

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® podajalnik serviet 

*na voljo tudi v rdeči in sivi barvi

183700 
Tork krpe iz 

mikrovlaken za 
enkratno uporabo

511060 
Tork Skincare 

stojalo 

551100
Tork Matic® podajalnik 

brisač za roke s 
senzorjem Intuition 

183600
183601, 183602, 183603 

Tork krpe iz mikrovlaken 
za večkratno uporabo

140280 
Tork robčki za obraz

Tork ponuja celovit nabor rešitev za izboljšanje higiene in preprečevanje okužb. Od 
koži prijaznih mil in razkužil za roke do raznobarvnih krp iz mikrovlaken, ki v sklopu vaših 
čistilnih praks pomagajo preprečevati navzkrižne okužbe.

Za boljšo dostopnost in večjo samostojnost oskrbovancev vam Tork ponuja rešitve 
s preprosto uporabo, ki jih lahko namestite na različnih lokacijah. Te rešitve so primerne 
predvsem za šibkejše oskrbovance, ki težko uporabljajo podajalnike, saj ne morejo 
potegniti ročice ali odtrgati papirja. 

Tork rešitve Rešitve za segment dolgotrajne oskrbe

www.tork.si
torkcontact@essity.com 
015 826 775 70  

Sobe oskrbovancev in 
prostori za nego 

Javna območja in prostori 
za zaposlene

Kuhinja in jedilni prostori

OPOMBA: Tork Vision Cleaning sistem se je predhodno imenoval Tork EasyCube®.

654000   
Tork Performance 

podajalnik krp

560101   
Tork Skincare dozirnik 

z ročico

473190   
Tork Reflex® podajalnik

**Na voljo tudi podajalniki v črni 
barvi Tork Vision Cleaning

Tork Vision CleaningTM sistem s pomočjo podatkov v realnem času spremlja podajalnike in dozirnike ter 
vas obvesti, ko jih morate ponovno napolniti. S tem lahko zagotovite dosledno upoštevanje higienskih 
standardov in zaposlenim omogočite prihranek časa, ki ga lahko namenijo oskrbovancem. Več 
informacij na tork.si/vision-cleaning 

Za spoznanja, orodja in usposabljanje glede higiene obiščite tork.si/dolgorocnaoskrba


