
Tork hygienické riešenia sa ľahko stanú súčasťou vášho zariadenia sociálnych služieb alebo 
zariadenia s asistenčnými službami. Zvýšia kvalitu aj efektivitu správy hygieny a poskytnú klientom 
väčšiu nezávislosť. To ušetrí personálu čas a vytvorí bezpečnejšie a spokojnejšie prostredie pre 
všetkých. 

Lepšia hygiena pre lepšiu dlhodobú starostlivosť

70 % ošetrujúceho 
personálu súhlasí, 
že ak sa hygienické 
zásobníky ľahko 
používajú, môže ich bez 
pomoci iných používať 
viac starších ľudí.

Poskytovanie dôstojnej starostlivosti

Prevencia infekcií a zdravie
•  Bezdotykové zásobníky znižujú šírenie baktérií a vírusov. 

•  Viacúčelové utierky umožňujú personálu dôkladne 
vyčistiť a dezinfikovať povrchy. 

•  Praktické riešenia na hygienu rúk podporujú správne 
hygienické návyky a ukazujú vašu snahu o bezpečné 
a zdravé bývanie. Medzi riešeniami nájdete mydlá 
a dezinfekčné prostriedky, ako aj plagáty podporujúce 
dodržiavanie hygieny rúk.

Efektivita personálu a skúsenosti 
klientov
•  Ľahko použiteľný princíp a zásobníky s potrebou použiť 

najmenšiu silu zo všetkých systémov na utieranie rúk 
podporujú správnu hygienu rúk a zvyšujú dostupnosť. 

•  Ocenené moderné dizajny zásobníkov s tichým 
vydávaním, čo vytvára pocit domova a potláča dojem 
zariadenia sociálnych služieb. 

•  Atraktívne udržateľné produkty zlepšujú váš imidž 
a pomáhajú vám získať nových klientov.

74 % ošetrujúceho 
personálu súhlasí, 
že prázdne zásobníky na 
hygienické prostriedky 
predstavujú riziko pre 
kontrolu infekcií.

Riešenia pre odvetvie dlhodobej starostlivosti

Tork školenie Čisté ruky pre 
zariadenia sociálnych služieb
V tomto školení vyvinutom poprednými 
svetovými odborníkmi v oblasti hygieny rúk 
značka Tork vzdeláva personál zariadení 
sociálnych služieb o dôležitosti hygieny rúk, 
používaní rukavíc a o tom, ako riešiť hygienu 
rúk v stresujúcich situáciách. 

Tork školenie upratovania 
pre zariadenia sociálnych 
služieb
Školí personál zariadení sociálnych 
služieb o dôležitosti upratovania 
v zariadení, o výzvach s tým spojených 
a o najefektívnejších spôsoboch upratovania. 



552100 
Tork Xpress Multifold 

Mini

561600
Tork zásobník na 

mydlo a dezinfekčné 
prostriedky s Intuition 

senzorom 

561600
Tork zásobník na mydlo 

a dezinfekčné prostriedky 
s Intuition senzorom 

558040 
Tork zásobník na 

bezdutinkový toaletný 
papier

552550   
Tork PeakServe® Mini 
zásobník na papierové 

utierky 

561500
Tork zásobník na 

mydlo a dezinfekčné 
prostriedky

561000
Tork mini zásobník na 
mydlo a dezinfekčné 

prostriedky

558040 
Tork zásobník na 

bezdutinkový toaletný 
papier

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® zásobník na servítky 

* Dostupný aj v červenej a sivej

183700 
Tork jednorazové 

utierky z mikrovlákna

511060 
Tork stojan na 

mydlo a dezinfekčné 
prostriedky 

551100
Tork Matic® zásobník 
na papierové utierky 
s Intuition senzorom 

183600
183601, 183602, 183603 

Tork čistiace utierky 
z mikrovlákna na 

opakované použitie

140280 
Tork papierové 

vreckovky

Na zvýšenie úrovne hygieny a prevenciu infekcií ponúka značka Tork celý rad riešení. 
Od mydiel a dezinfekčných prostriedkov šetrných k pokožke po farebne odlíšené utierky 
z mikrovlákna, ktoré pomáhajú znížiť mieru krížovej infekcie ako súčasť vašich upratovacích 
postupov. 
Pre lepšiu dostupnosť a nezávislosť klientov ponúka značka Tork ľahko použiteľné 
riešenia, ktoré majú širokú škálu možností umiestnenia. Poskytujú podporu klientom 
s obmedzenými fyzickými schopnosťami, pre ktorých je potiahnutie pák a odtrhnutie 
utierky pri manipulácii so zásobníkmi náročné. 

Tork riešenia Riešenia pre odvetvie dlhodobej starostlivosti

www.tork.sk 
(+420) 221 706 202
tork.sk@essity.com

Miestnosti pre klientov 
a opatrovateľov 

Verejné priestory 
a miestnosti pre 

opatrovateľov

Kuchyňa a jedáleň

Poznámka: Tork Vision Cleaning ste poznali ako Tork EasyCube®.

654000   
Tork Performance 

zásobník na utierky

560101   
Tork zásobník na mydlo 

a dezinfekčné prostriedky 
s lakťovou pákou

473190   
Tork Reflex® zásobník

* Zásobníky sú dostupné aj 
v čiernej

Tork, 
značka spoločnosti Essity

Tork Vision Cleaning
Vďaka použitiu údajov v reálnom čase monitoruje Tork Vision CleaningTM vaše zásobníky a oznámi 
vám, kedy je potrebné ich doplniť. To zaistí konzistentnosť vášho hygienického štandardu a ušetrí 
personálu čas, takže sa môžu sústrediť na klientov. Zistite viac na tork.sk/vision-cleaning 

Informácie o hygiene, nástroje a školenia nájdete na tork.sk/dlhodobastarostlivost

http://www.tork.sk
http://tork.sk/vision-cleaning
http://tork.sk/dlhodobastarostlivost

