
Řešení Tork v oblasti hygieny snadno integrujete do svého pečovatelského domu nebo zařízení 
asistovaného bydlení. A výsledek? Lepší hygiena a efektivita ruku v ruce s větší nezávislostí 
klientů. Vašemu personálu šetří čas a pomáhají vytvořit bezpečnější domov, ve kterém jsou 
všichni spokojenější. 

Lepší hygiena pro lepší dlouhodobou péči

70 % ošetřujícího 
personálu souhlasí 
s tím, že pokud by bylo 
používání hygienických 
zásobníků jednodušší, 
mohlo by je více 
starších lidí používat 
bez nutné asistence. 

Poskytování důstojné péče

Předcházení infekcím, zdraví a pohoda
•  Bezdotykové zásobníky omezují šíření bakterií a virů. 

•  S flexibilně použitelnými utěrkami mohou pracovníci 
důkladně čistit a dezinfikovat povrchy. 

•  Praktická řešení pro hygienu rukou podporují správné 
návyky v této oblasti a jsou dokladem toho, že vám záleží 
na bezpečnosti a ochraně zdraví. Řešení zahrnují mýdla, 
dezinfekční prostředky na ruce a značení s tématikou 
hygieny rukou.

Efektivita personálu a spokojení klienti
•  Provedení zaručující snadné použití a zásobníky, u nichž je 

k odebrání produktu třeba vyvinout nejmenší sílu v rámci 
všech vysokokapacitních systémů utírání rukou, podporují 
správnou hygienu rukou a činí ji přístupnější. 

•  Zásobníky s oceňovaným a moderním designem a tichým 
provozem zajišťují, že se klienti cítí jako doma a ne jako 
v systému ústavní péče. 

•  Atraktivní produkty podporující udržitelnost zlepšují vaši 
image a pomáhají přilákat nové klienty. 

74 % ošetřujícího 
personálu souhlasí 
s tím, že prázdné 
hygienické zásobníky 
představují riziko 
pro kontrolu infekcí.

Řešení pro segment dlouhodobé péče

Tork školení Čisté ruce 
pro pečovatelské domy
Prostřednictvím školení vyvinutého 
ve spolupráci s předními světovými 
odborníky na hygienu rukou informuje 
Tork personál pečovatelských domů 
o důležitosti jejího dodržování, používání 
rukavic a o tom, jak ji zvládat ve 
stresových situacích. 

Tork školení o úklidu 
pro pečovatelské domy
Informuje personál pečovatelských 
domů o důležitosti čištění prostředí, 
souvisejících problémech 
a nejúčinnějších strategiích úklidu. 



552100 
Tork Xpress Mini 

zásobník na papírové 
ručníky Multifold

561600
Tork zásobník na mýdlo 
a dezinfekční prostředky  

s Intuition™ senzorem 

561600
Tork zásobník na mýdlo 
a dezinfekční prostředky  

s Intuition™ senzorem 

558040 
Tork zásobník na 

bezdutinkový toaletní 
papír

552550   
Tork PeakServe® Mini 
zásobník na papírové 

ručníky 

561500
Tork zásobník na mýdlo 
a dezinfekční prostředky

561000
Tork mini zásobník na 
mýdlo a dezinfekční 

prostředky

558040 
Tork zásobník na 

bezdutinkový toaletní 
papír

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® zásobník na ubrousky 

*také v červené a šedé barvě

183700 
Tork jednorázové čisticí 

utěrky z mikrovlákna

511060 
Tork stojan na 

mýdlo a dezinfekční 
prostředky 

551100
Tork Matic® zásobník 
na papírové ručníky  

s Intuition™ senzorem

183600
183601, 183602, 183603 

Tork čisticí utěrky 
z mikrovlákna pro 
opakované použití

140280 
Tork papírové 

kapesníky

Pro lepší dodržování hygieny a předcházení infekcím nabízí Tork celou řadu řešení.  
Od mýdel a dezinfekčních prostředků na ruce šetrných k pokožce až po barevně odlišené 
utěrky z mikrovlákna, které během úklidu pomáhají omezit riziko křížových infekcí. 

Tork řešení se snadno používají a dají se flexibilně umístit podle konkrétních potřeb, 
takže jsou pro klienty lépe dostupná a poskytují jim větší nezávislost. Podporují 
klienty s malou silou v rukách, pro které je obtížné používat zásobníky vyžadující tahání 
za páky nebo odtrhávání hygienického papíru. 

Řešení Tork Řešení pro segment dlouhodobé péče

www.tork.cz 
+420 221 706 111
tork.cz@essity.com

Pokoje klientů a ošetřovny Prostory pro veřejnost 
a personál

Kuchyně a jídelny

POZNÁMKA: Technologie Tork Vision Cleaning byla dříve označována jako Tork EasyCube®.

654000   
Tork Performance 
zásobník na utěrky

560101   
Tork zásobník na mýdlo 
a dezinfekční prostředky 

s loketní pákou

473190   
Tork Reflex® 

zásobník

**K dispozici jsou také zásobníky 
v černé barvě.

Tork, 
značka společnosti Essity

Tork Vision Cleaning
Systém Tork Vision CleaningTM monitoruje na základě údajů v reálném čase vaše zásobníky 
a informuje vás, kdy je třeba je doplnit. Díky tomu budete mít jistotu stálého dodržování standardů 
v oblasti hygieny a váš personál ušetří čas, který pak může věnovat klientům. Více informací najdete 
na tork.cz/vision-cleaning.
Poznatky z oblasti hygieny, informace o nástrojích a školení najdete na tork.cz/dlouhodobapece.

https://www.tork.cz/vision-cleaning
http://tork.cz/dlouhodobapece

