
Bezpečně v práci: Sada nástrojů 
COVID-19 pro oblast zdravotnictví



Jako pracovníci ve zdravotnictví čelíte v souvislosti s pandemií COVID-19 
bezprecedentní situaci. Soustředíte se na poskytování kvalitní péče i přes 
nedostatek osobních ochranných prostředků (OOP) a vysoký počet pacientů v 
závažném stavu, kteří potřebují léčbu. V první linii se nacházejí také pracovníci 
úklidových a environmentálních služeb (EVS), kteří pomáhají zastavit šíření této 
smrtící infekční choroby.

Jako přední světová značka v oblasti profesionální hygieny jsme tu, abychom vám 
pomohli. Jsme tu, abychom vás podpořili tím, že vám poskytneme základní 
informace, nástroje a řešení, která vám během této pandemie pomohou zajistit 
bezpečí vás samotných i těch, o které pečujete. Doufáme, že informace v této sadě 
nástrojů pro vás budou relevantní a užitečné.

Děkujeme za vaše úsilí v první linii této krize a doufáme, že vy a vaši kolegové 
zůstanete po celé toto náročné období v bezpečí.

S přátelským pozdravem

Tom Bergin
Marketingový ředitel – divize zdravotnictví
Essity Professional Hygiene
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Jsme tu, abychom vám pomohli.



Klinické syndromy související s COVID-19

COVID-19
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Vzhledem k tomu, že počet pacientů s onemocněním COVID-
19 nadále roste, jsou zdravotnické systémy po celém světě 
pod značným tlakem. Většina lidí, u kterých se onemocnění 
COVID-19 potvrdilo, měla jen mírné příznaky a bez problémů 
se zotavila. Ale protože je COVID-19 virová infekce, jsou 
pacienti s touto chorobou vystaveni riziku závažných 
syndromů, jako je například sepse, které mohou vést k 
závažným onemocněním nebo dokonce k úmrtí.

Dodržování náležitých protokolů hygieny rukou, rutinních 
procesů úklidu a dezinfekce a optimální umístění zásobníků 
mohou ve vašem zdravotnickém zařízení pomoci omezit 
šíření viru, který způsobuje onemocnění COVID-19, a předejít 
sepsi. Tato sada nástrojů vám nabízí materiály, které 
potřebujete k posílení osvědčených postupů ve vašem 
zdravotnickém zařízení během této pandemie i do budoucna.

Mírné onemocnění
Nespecifické příznaky, jako je 

horečka, únava, kašel, bolest svalů, 
bolest v krku, dušnost, ucpaný nos 

nebo bolesti hlavy

Zápal plic
Forma akutní infekce dýchacích 

cest, která postihuje plíce

Těžký zápal plic
Těžké případy zápalu plic často 

vyžadují hospitalizaci

Sepse
Život ohrožující selhání 

orgánů

Septický šok
Významný pokles krevního tlaku, 
který může vést k respiračnímu 
nebo srdečnímu selhání, mrtvici, 

selhání jiných orgánů a úmrtí Více informací

Předcházení sepsi
Další informace a zdroje 
dokládající význam hygieny 
rukou a péče o rány při 
omezování sepse ve vašem 
zdravotnickém zařízení 
najdete na stránce s 
materiály „Předcházení 
sepsi“.

https://www.torkusa.com/about/hygiene/healthcare-editorial-pages/sepsis-prevention


Protože do zdravotnictví přicházejí vzhledem ke zvýšené 
poptávce noví i bývalí pracovníci, je důležitější než kdy 
jindy zdůrazňovat správnou hygienu rukou, aby bylo 
možné kontrolovat šíření infekčních chorob, jako je 
COVID-19.

Měli by používat dezinfekční prostředky na ruce nebo si 
umývat ruce mýdlem a vodou podle zásad „Mých 5 
momentů hygieny rukou“ Světové zdravotnické 
organizace. Mezi hlavní momenty, v nichž je třeba během 
pandemie COVID-19 provádět hygienu rukou, patří:

• Před jakýmkoliv kontaktem s pacientem a po něm
• Kontakt s potenciálně infekčními materiály
• Před nasazením a po sejmutí osobních ochranných 

prostředků (OOP)

Pokud jsou jejich ruce viditelně zašpiněné, měli by si ruce 
umýt mýdlem a vodou.

Měli byste zajistit, aby prostředky pro hygienu rukou byly 
pro všechny pracovníky na všech místech péče snadno 
dostupné. Níže jsou uvedeny některé zdroje pro upevnění 
správné techniky hygieny rukou u nových zaměstnanců ve 
zdravotnictví.

Hygiena rukou
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Stáhnout Stáhnout Více informací Více informací

Zdroje

Postup mytí rukou Postup dezinfekce 
rukou

Školení Čisté ruce ve 
virtuální realitě

Tork nástroj pro tvorbu 
plakátů

https://bit.ly/2WVZYwI
https://bit.ly/35WrXjM
https://www.tork.cz/torksolutions/vr-and-e-learning/hand-hygiene-vr
https://healthyhands.tork.cz/


5 momentů 
hygieny rukou 
pro pracovníky ve 
zdravotnictví podle 
SZO

4Zdroj: Světová zdravotnická organizace. Mých 5 momentů hygieny rukou. 2009

Abyste omezili riziko kolonizace pacienta mikroorganismy spojenými se zdravotní péčí, 
musíte před tím, než se budete pacienta dotýkat nebo než vstoupíte do zóny pacienta, 
provést hygienu rukou. Zóna pacienta zahrnuje pacienta a jeho bezprostřední okolí, 
včetně povrchů, kterých se pacient dotýká (jako jsou zábrany na posteli, infuzní 
hadičky), a povrchů, kterých se často dotýká personál (např. monitory, knoflíky 
a tlačítka).

Před prováděním čistého/aseptického postupu je hygiena rukou rozhodujícím faktorem 
prevence infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI). Hygiena rukou by se měla 
provádět mezi posledním vystavením povrchu a bezprostředně před přístupem na 
kritické místo s rizikem infekce pro pacienta nebo kritické místo s kombinovaným 
rizikem infekce.

Po provedení úkolu spojeného s rizikem vystavení rukou tělesným tekutinám je nutné 
hygienu rukou provést okamžitě a před novým vystavením ruka-povrch, a to i v případě, 
že zůstáváte v zóně pacienta. Toto opatření snižuje jak riziko, že budete kolonizováni 
nebo infikováni infekčními činiteli, tak riziko přenosu mikroorganismů z „kolonizovaného“ 
na „čisté“ místo na těle téhož pacienta.

Po přímém kontaktu s pacientem a před kontaktem s předmětem v oblasti mimo zónu 
pacienta je hygiena rukou důležitá, aby se minimalizovalo riziko šíření do prostředí 
zdravotnického zařízení. Toto opatření vás také chrání tím, že významně omezuje 
kontaminaci vašich rukou flórou z těla pacienta.

Poslední moment pro hygienu rukou nastává mezi kontaktem ruky s povrchem v zóně 
pacienta a následným kontaktem ruky s povrchem v oblasti mimo zónu pacienta – ovšem 
bez přímého kontaktu s pacientem. V tomto okamžiku je hygiena rukou nutná z toho 
důvodu, kontakt s předměty pacienta, a to i bez fyzického kontaktu s pacientem, je spojen 
s kontaminací rukou.

Před fyzickým 
kontaktem s 
pacientem

Před čistým/
aseptickým 
postupem

Po riziku 
vystavení 
tělním 
tekutinám

Po kontaktu 
s pacientem

Po kontaktu 
s okolím 
pacienta
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Rutinní čištění a dezinfekce jsou pro zabránění šíření viru, 
který způsobuje COVID-19, velmi důležité. Dbejte proto na 
důsledné a správné dodržování těchto postupů, kde dochází 
k častému kontaktu, jako jsou:

• Stoly k umístění přes lůžko
• Podlahy
• Zábrany u nemocničních lůžek
• Stolky u lůžek
• Židle
• Kliky dveří

Při správě prádla, kuchyňského náčiní a zdravotnického 
odpadu by měly být dodržovány rutinní postupy. Zaměstnanci 
EVS hrají důležitou roli – pomáhají bránit šíření infekce 
COVID-19 prostřednictvím spolupráce s kolegy, stanovení 
priorit rizikových oblastí a dodržování pokynů pro úklid a 
dezinfekci.

Při péči o pacienty s potvrzenou diagnózou nebo podezřením 
na COVID-19 by se mělo používat speciální zdravotnické 
vybavení. Veškeré použité zdravotnické vybavení, které není 
určeno k jednorázovému použití, je třeba vyčistit a 
vydezinfikovat podle pokynů výrobce a zásad zdravotnického 
zařízení.

Níže jsou uvedeny některé nástroje a pokyny, které vám 
pomohou zajistit, aby vaše zdravotnické zařízení zůstalo 
hygienické a aby se omezilo šíření COVID-19.

Čištění povrchů
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Stáhnout Stáhnout Stáhnout

Kontrolní seznam CDC pro 
kontrolu důkladného úklidu

Osvědčené postupy pro úklid 
prostředí ve zdravotnických 
zařízeních

Úplný kontrolní seznam 
připravenosti nemocničního 
zařízení

Zdroje

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/toolkits/Environmental-Cleaning-Checklist-10-6-2010.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-RLS-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/HCW_Checklist_508.pdf


61. Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Viditelné vs. běžné umístění zásobníků hygieny rukou na použití produktu na bázi alkoholu na 
jednotce intenzivní péče. J Am Osteopath Assoc 2009; 109(5):263–267.

Vzhledem k tomu, že se buď nově staví více dočasných nemocnic, nebo se takové dočasné nemocnice k léčbě pacientů 
s COVID-19 zřizují ve stávajících budovách, máme pomocí optimálního umístění výdejního stojanu příležitost posílit v těchto 
zařízeních správnou hygienu rukou. Studie dokazují, že optimální umístění zásobníků může zvýšit jejich používání o více než 
50 %1 a že pouhé zvýšení počtu zásobníků má na používání menší dopad než zachování stejného počtu zásobníků při jejich 
současném zviditelnění. Zde jsou některé hlavní zásady pro běžné oblasti v nemocnicích, založené na výzkumu 
sponzorovaném značkou Tork a nezávislých poznatcích z nezávislých akademických studií.

Umístění zásobníků
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1
Mnozí návštěvníci si při příchodu do nemocnice nečistí ruce. Zajištění snadného 
přístupu k hygieně rukou a vhodným informacím by mohlo být vemi přínosné.
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Tento typ pokoje vyžaduje více než jeden zásobník.

Umístění zásobníků na známých místech eliminují potřebu zásobník hledat. 
Podle zjištění observační studie byly zásobníky umístěné poblíž dřezu a u vstupu 
do pokoje používány častěji než zásobníky v zadní části pokoje.

Proveďte studii pracovního toku a zjistěte, kde jsou v pokoji „oblasti s vysokým 
provozem“ a kde pečovatelé stojí, když nastane jeden z 5 okamžiků.

Kromě vysokého provozu věnujte zvláštní pozornost tomu, jak se zdravotničtí 
pracovníci pohybují mezi pacienty.

Umístění zásobníků na „trasách chůze“ nebo na místech, kde časté poskytování 
péče vede k většímu využívání.

Zásobníky by neměly být mimo dosah, schované za jinými předměty nebo mimo 
dohled.

Observační studie ukázala, že zásobníky umístěné v místnosti ošetřujícího 
personálu byly používány častěji než zásobníky umístěné na zdi za lůžky 
pacientů.

Umístěte zásobníky na chodby, kde je personál může používat po cestě.
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Vchod do nemocnice

Tradiční soukromý pokoj pro 
pacienty

Polosoukromý pokoj pro pacienty

Místnost ošetřujícího personálu 
/ sesterna
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Dlouhodobá péče

Pokoj klienta

Zásobníky umístěné na snadno dostupných místech  
pomáhají chránit personál, klienta i jeho blízké.

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  
loketní pákou Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

511110 Tork Alcohol tekutýdezinfekční  
prostředek

Zajišťuje snadný přístup k dezinfekčnímu prostředku před zahájením  ošetření 
pacienta, během něj i po něm. Lze zavěsit do držáku na lůžku

511050 Tork držák dezinfekce rukou na lůžko Univerzálně použitelný, lze použít u lůžek různého typu

473190 Tork Reflex™ zásobník na role se  
středovým odvíjením Náklady plně pod kontrolou – omezuje spotřebu a snižuje množství  odpadu

551000 Tork Matic® zásobník na papírové  
ručníky v roli Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  mechanismu

682000 Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na  
toaletní papír Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde

Ordinace

Hygiena na místech, kde je poskytována pomoc  a 
kde jsou prováděny zákroky, hraje klíčovou roli.
Výrobky Tork pomáhají zajistit hygienu  a 
bezpečnost personálu i klienta.

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  
loketní pákou Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek Bezpečná dezinfekce odpovídající platným normám PN EN

551000 Tork Matic® zásobník na papírové  
ručníky v roli Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  mechanismu

552550 Tork PeakServe® Mini zásobník na  
navazující papírové ručníky

Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde.  Stlačené 
náplně zabírají méně místa při přepravě a skladování.

Vchody, výtahy, chodby

511060 Tork dezinfekční stojan na 1 zásobník
Hygiena na každém místě – v kombinací se zásobníkem je připomínkou  nutnosti 
dodržovat hygienu rukou

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  
loketní pákou

Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  nákazy

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek Bezpečná dezinfekce odpovídající platným normám PN EN

Zajištění přístupu k dezinfekčním prostředkům na  
viditelných místech v běžně využívaných prostorách  
vede k jejich častějšímu používání. To se pak odráží  v 
bezpečnosti klientů, návštěvníků a personálu.

*ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation – Evropské centrum nadace pro výzkum alergií) – ocenění získávají firmy, jejichž výrobky nebo služby  
jsou bezpečné pro alergiky. Symbol ECARF na výrobku znamená, že je vhodný pro alergiky a osoby s různými formami intolerance.
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Kuchyně

473190 Tork Reflex™ zásobník na role se  
středovým odvíjením Náklady plně pod kontrolou – omezuje spotřebu a snižuje množství  odpadu

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  loketní
pákou Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

420810 Tork tekuté mýdlo na ruce Účinně odstraňuje z rukou nečistoty v kuchyních a v místech,  kde se 
připravují jídla

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek Bezpečná dezinfekce odpovídající platným normám PN EN

Přísné a neustálé dodržování hygienických zásad  
je v místech, jako je kuchyně, zásadní.
Řešení Tork pomáhají při zajištění bezpečnosti  
personálu a klientů.

Jídelna

511110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek, 500 ml Volně stojící láhev s pumpičkou lze použít na libovolném místě

511103 Tork Alcohol gelový dezinfekční  
prostředek, 500 ml Doporučený pro časté použití. Nezanechává lepkavý povlak

272901 Tork Xpressnap Fit®
pultový zásobník na ubrousky

Odolný zásobník s velkou kapacitou a systémem výdeje po jednom  ubrousku –
dotýkáte se pouze ubrousku, který použijete.
S reklamním panelem AD-A-Glance®

15830 Tork Xpressnap Fit®
bílé ubrousky do zásobníku

Ubrousek v plné velikosti je složen tak, aby se vešel do zásobníku  malých
rozměrů

12830 Tork Xpressnap Fit®
natural ubrousky do zásobníku Vyrobené ze 100% recyklovaných materiálů

Pokud jsou v jídelně k dispozici zásobníky s dezinfekcí  
na ruce, pomůže to při dodržování hygieny i v případě,  
že není k dispozici voda. Doporučujeme v oblasti  
výdeje jídel umístit také zásobníky na ubrousky.

*ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation – Evropské centrum nadace pro výzkum alergií) – ocenění získávají firmy, jejichž výrobky nebo služby  
jsou bezpečné pro alergiky. Symbol ECARF na výrobku znamená, že je vhodný pro alergiky a osoby s různými formami intolerance.

Dlouhodobá péče
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Prostory pro rehabilitaci a fyzioterapii

Během rehabilitace není třeba se zbytečně obávat  
o vlastní bezpečnost. Výrobky Tork pomáhají zajistit  
hygienu a bezpečnost personálu a klientů.

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  loketní
pákou

Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek Bezpečná dezinfekce odpovídající platným normám PN EN

551100 Tork Matic® zásobník na papírové  ručníky v 
roli s Intuition™ senzorem

Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  mechanismu

552550 Tork PeakServe® Mini zásobník na  
navazující papírové ručníky

Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde.  Stlačené 
náplně zabírají méně místa při přepravě a skladování.

511051 Tork spona na dezinfekci rukou 80 ml Zajišťuje snazší upevnění kapesní dezinfekce

Prostory pro pracovní terapii

511060 Tork dezinfekční stojan na 1 zásobník Hygiena na každém místě – v kombinací se zásobníkem je připomínkou  nutnosti 
dodržovat hygienu rukou

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  loketní
pákou

Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  nákazy

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek

Bezpečná dezinfekce odpovídající platným normám PN EN

272901 Tork Xpressnap Fit®

pultový zásobník na ubrousky

Odolný zásobník s velkou kapacitou a systémem výdeje po jednom  ubrousku –
dotýkáte se pouze ubrousku, který použijete.
S reklamním panelem AD-A-Glance®

15830 Tork Xpressnap Fit®

bílé ubrousky do zásobníku
Ubrousek v plné velikosti je složen tak, aby se vešel do zásobníku  malých
rozměrů

12830 Tork Xpressnap Fit®

natural ubrousky do zásobníku
Vyrobené ze 100% recyklovaných materiálů

Pracovní terapie zahrnuje veškeré formy činnosti  
směřující k udržení a zlepšení fyzické a duševní  
zdatnosti a díky výrobkům Tork probíhá v příjemném  
a bezpečném prostředí.

*ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation – Evropské centrum nadace pro výzkum alergií) – ocenění získávají firmy, jejichž výrobky nebo služby  
jsou bezpečné pro alergiky. Symbol ECARF na výrobku znamená, že je vhodný pro alergiky a osoby s různými formami intolerance.

Dlouhodobá péče
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Toalety pro veřejnost

552550 Tork PeakServe® Mini zásobník na  
navazující papírové ručníky

Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde.  Stlačené 
náplně zabírají méně místa při přepravě a skladování.

551000 Tork Matic® zásobník na papírové  
ručníky v roli Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  mechanismu

560000 Tork zásobník na tekuté a sprejové  mýdlo Snadná obsluha pro starší osoby a nejmladší uživatele

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

681000 Tork SmartOne® Mini zásobník na  
toaletní papír Výdej po jednom útržku snižuje spotřebu až o 40 %

682000 Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na  toaletní
papír Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde

558040 Tork Mid-size Twin zásobník na  
bezdutinkový toaletní papír Zásobník na dvě role, který se vejde i na menší toalety

Toalety pro veřejnost jsou prostorem, který využívají
návštěvníci – je proto klíčové, aby zde byly neustále
k dispozici hygienické prostředky.

*ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation – Evropské centrum nadace pro výzkum alergií) – ocenění získávají firmy, jejichž výrobky nebo služby  
jsou bezpečné pro alergiky. Symbol ECARF na výrobku znamená, že je vhodný pro alergiky a osoby s různými formami intolerance.

Kontaktujte nás
EMAIL
tork.cz@essity.com

WEB
tork.cz

TELEFON
+420 221 706111

Brožura obsahuje doporučení vybraných výrobků Tork.
Naši poradci ochotně vyberou pro vaši firmu to nejvhodnější řešení
a představí vám širší nabídku náplní, které lze u jednotlivých zásobníků použít.

Bezpečně v práci
Stáhněte si soubor nástrojů, který vám pomůže  
při zajištění větší bezpečnosti na pracovišti  
www.tork.cz/bezpecnevpraci

Dlouhodobá péče

mailto:tork.cz@essity.com
http://www.tork.cz/bezpecnevpraci
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Vchody, výtahy, chodby

511060 Tork dezinfekční stojan na 1 zásobník Hygiena na každém místě – v kombinací se zásobníkem je připomínkou  
nutnosti dodržovat hygienu rukou

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  
loketní pákou

Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  
nákazy

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek Bezpečná dezinfekce odpovídající platným normám PN EN

Zajištění přístupu k dezinfekčním prostředkům na  
viditelných místech v běžně využívaných prostorách  
vede k jejich častějšímu používání.
To se pak odráží v bezpečnosti pacientů,  
návštěvníků a zdravotnického personálu.

Toalety pro veřejnost

552500 Tork PeakServe® zásobník na  
navazující papírové ručníky O 250 % více ručníků – zásobník s největší kapacitou na trhu

551000 Tork Matic® zásobník na papírové  
ručníky v roli

Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  
mechanismu

560000 Tork zásobník na tekuté a sprejové  
mýdlo Snadná obsluha pro starší osoby a nejmladší uživatele

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

681000 Tork SmartOne® Mini zásobník na  
toaletní papír Výdej po jednom útržku snižuje spotřebu až o 40 %

682000 Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na  
toaletní papír Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde

558040 Tork Mid-size Twin zásobník na  
bezdutinkový toaletní papír Zásobník na dvě role, který se vejde i na menší toalety

Toalety pro veřejnost jsou v nemocnici prostorem,  
který využívají návštěvníci. Je proto klíčové,
aby zde byly neustále k dispozici hygienické postředky.

Zdravotnictví – nemocnice

*ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation – Evropské centrum nadace pro výzkum alergií) – ocenění získávají firmy, jejichž výrobky nebo služby  
jsou bezpečné pro alergiky. Symbol ECARF na výrobku znamená, že je vhodný pro alergiky a osoby s různými formami intolerance.
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*ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation – Evropské centrum nadace pro výzkum alergií) – ocenění získávají firmy, jejichž výrobky nebo služby  
jsou bezpečné pro alergiky. Symbol ECARF na výrobku znamená, že je vhodný pro alergiky a osoby s různými formami intolerance.

Nemocniční pokoje

Ordinace

Zásobníky umístěné na snadno přístupnýchmístech  
pomáhají chránit zdravotnický personál, pacienta
i jeho blízké.

Hygiena na místech, kde je poskytována pomoc  
a kde jsou prováděny zákroky, hraje klíčovou roli.
Výrobky Tork pomáhají zajistit hygienu a bezpečnost  
zdravotnickému personálu i pacientovi.

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  
loketní pákou

Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  
nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

511110 Tork Alcohol tekutýdezinfekční  
prostředek

Zajišťuje snadný přístup k dezinfekčnímu prostředku před zahájením  
ošetření pacienta, během něj i po něm. Lze zavěsit do držáku na lůžku

511050 Tork držák dezinfekce rukou na lůžko Univerzálně použitelný, lze použít u lůžek různého typu

473190 Tork Reflex™ zásobník na role se  
středovým odvíjením

Náklady plně pod kontrolou – omezuje spotřebu a snižuje množství  
odpadu

551000 Tork Matic® zásobník na papírové  
ručníky v roli

Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  
mechanismu

682000 Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na  
toaletní papír Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  
loketní pákou

Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  
nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek Bezpečná dezinfekce odpovídající platným normám PN EN

551000 Tork Matic® zásobník na papírové  
ručníky v roli

Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  
mechanismu

Zdravotnictví – nemocnice
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*ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation – Evropské centrum nadace pro výzkum alergií) – ocenění získávají firmy, jejichž výrobky nebo služby  
jsou bezpečné pro alergiky. Symbol ECARF na výrobku znamená, že je vhodný pro alergiky a osoby s různými formami intolerance.

Nemocniční pokoje

Ordinace

Zásobníky umístěné na snadno přístupnýchmístech  
pomáhají chránit zdravotnický personál, pacienta
i jeho blízké.

Hygiena na místech, kde je poskytována pomoc  
a kde jsou prováděny zákroky, hraje klíčovou roli.
Výrobky Tork pomáhají zajistit hygienu a bezpečnost  
zdravotnickému personálu i pacientovi.

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  
loketní pákou

Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  
nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

511110 Tork Alcohol tekutýdezinfekční  
prostředek

Zajišťuje snadný přístup k dezinfekčnímu prostředku před zahájením  
ošetření pacienta, během něj i po něm. Lze zavěsit do držáku na lůžku

511050 Tork držák dezinfekce rukou na lůžko Univerzálně použitelný, lze použít u lůžek různého typu

473190 Tork Reflex™ zásobník na role se  
středovým odvíjením

Náklady plně pod kontrolou – omezuje spotřebu a snižuje množství  
odpadu

551000 Tork Matic® zásobník na papírové  
ručníky v roli

Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  
mechanismu

682000 Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na  
toaletní papír Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  
loketní pákou

Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  
nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek Bezpečná dezinfekce odpovídající platným normám PN EN

551000 Tork Matic® zásobník na papírové  
ručníky v roli

Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  
mechanismu

Zdravotnictví – nemocnice
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*ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation – Evropské centrum nadace pro výzkum alergií) – ocenění získávají firmy, jejichž výrobky nebo služby  
jsou bezpečné pro alergiky. Symbol ECARF na výrobku znamená, že je vhodný pro alergiky a osoby s různými formami intolerance.

Hygienická propust

Řešení Tork se výborně osvědčují na místech,  
kde hraje hygiena zásadní roli.
Vhodné umístění zásobníků se snadnou  
obsluhou zajistí bezpečnost.

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s  
loketní pákou

Nedochází ke kontaktu se zásobníkem, což eliminuje riziko křížové  
nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo Vhodné pro alergiky, potvrzené certifikátem ECARF*

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekční  
prostředek Bezpečná dezinfekce odpovídající platným normám PN EN

551100 Tork Matic® zásobník na papírové  
ručníky v roli s Intuition™ senzorem

Ručníky jsou stále k dispozici, výdej po jednom útržku díky speciálnímu  
mechanismu

552550 Tork PeakServe® Mini zásobník na  
navazující papírové ručníky

Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde.  
Stlačené náplně zabírají méně místa při přepravě a skladování.

Kontaktujte nás
EMAIL
tork.cz@essity.com

WEB
tork.cz

TELEFON
+420 221 706111

Brožura obsahuje doporučení vybraných výrobků Tork.
Naši poradci ochotně vyberou pro vaši firmu to nejvhodnější řešení
a představí vám širší nabídku náplní, které lze u jednotlivých zásobníků použít.

Bezpečně v práci
Stáhněte si soubor nástrojů, který vám pomůže  
při zajištění větší bezpečnosti na pracovišti  
www.tork.cz/bezpecnevpraci

Zdravotnictví – nemocnice

mailto:tork.cz@essity.com
http://www.tork.cz/bezpecnevpraci

