
Bezpečnosť v práci: Balík nástrojov 

COVID-19 pre zdravotníctvo



Ako zdravotnícky personál čelíte v období pandémie COVID-19 kríze, ktorá 

nemá obdobu. Sústreďujete sa na poskytovanie kvalitnej starostlivosti aj napriek 

nedostatku osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a náporu 

pacientov s vážnymi príznakmi, ktorí vyhľadávajú vašu pomoc. Okrom toho je v 

prvej línii aj upratovací personál a pracovníci zabezpečujúci čistotu 

nemocničného prostredia (EVS) v snahe zabrániť šíreniu tejto smrteľnej 

infekčnej choroby.

Ako líder v oblasti globálnej profesionálnej hygieny sme tu nato, aby sme vám 

pomohli. Sme tu nato, aby sme vás podporili a poskytli vám potrebné informácie, 

nástroje a riešenia, vďaka ktorým zostanete v najlepšom možnom bezpečí vy aj 

osoby, o ktoré sa staráte. Dúfame, že pre vás budú informácie v tomto balíku 

nástrojov relevantné a užitočné.

Ďakujeme za vaše snahy pri boji s touto krízou a dúfame, že vy aj vaši 

spolupracovníci zostanete v celom tomto ťažkom období v bezpečí a zdraví.

S pozdravom

Tom Bergin

Marketingový riaditeľ – Zdravotníctvo

Essity Professional Hygiene
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Sme tu nato, aby sme pomáhali.



Klinické príznaky spojené s ochorením COVID-19

COVID-19
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Keďže počet pacientov s ochorením COVID-19 neustále rastie, 

zdravotnícke systémy po celom svete sú pod značným tlakom. 
Väčšina ľudí nakazených ochorením COVID-19 sa zotaví po 
miernom priebehu choroby. Ale keďže je ochorenie COVID-19 
infekciou vírusového pôvodu, pacienti nakazení touto chorobou 
sú vystavení riziku rozvinutia vážnych príznakov, ako je sepsa, 

ktoré môžu viesť k závažným ochoreniam až smrti.

Dodržiavanie správnej hygieny rúk, pravidelné čistenie a 
dezinfekcia a optimalizované umiestnenie zásobníkov vám môžu 
pomôcť znížiť mieru šírenia vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie 

COVID-19, vo vašom zdravotníckom zariadení, a tak 
predchádzať sepse. Tento balík nástrojov vám poskytne zdroje, 
ktoré vám pomôžu posilniť osvedčené postupy vo vašom 
zdravotníckom zariadení počas pandémie aj po jej ústupe. 

Mierny priebeh ochorenia
Nešpecifické príznaky, ako je 
horúčka, únava, kašeľ, bolesti 

svalov, bolesti v hrdle, zapchatý nos 
a bolesti hlavy

Zápal pľúc
Forma akútnej respiračnej 

infekcie, ktorá postihuje pľúca

Závažný zápal pľúc
Závažné prípady zápalu pľúc, 

ktoré si často vyžadujú 
hospitalizáciu

Sepsa
Život ohrozujúce zlyhávanie 

orgánov

Septický šok
Signifikantné zníženie krvného 

tlaku, ktoré vedie k respiračnému 
alebo srdcovému zlyhaniu, 

porážke, zlyhaniu iných orgánov 
alebo smrti

Zistite viac

Prevencia sepsy
Viac informácii a zdrojov o 
tom, aké dôležité sú hygiena 
rúk a ošetrovanie rán pri 
znižovaní rizika sepsy vo 
vašom zdravotníckom 

zariadení, nájdete na našej 
stránke „Prevencia sepsy.“ 

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


Keďže do zdravotníctva prichádzajú pre nedostatok personálu 

noví aj bývalí zamestnanci, je teraz viac ako predtým dôležité 
presadzovať správnu hygienu rúk, vďaka ktorej môžeme 
kontrolovať šírenie infekčných ochorení, akým je COVID-19.

Pri používaní dezinfekcie rúk a umývaní rúk mydlom a vodou 

by mali dodržiavať postupy odporúčané Svetovou 
zdravotníckou organizáciou Mojich 5 momentov pre hygienu 
rúk. Niektoré kľúčové momenty hygieny rúk v období 
pandémie COVID-19 sú:

• pred akýmkoľvek kontaktom s pacientom a po ňom
• kontakt s potenciálne infekčným materiálom
• pred nasadením a po zložení osobných ochranných 

pracovných prostriedkov (OOPP)

Pri viditeľnom znečistení rúk je potrebné si ich umyť mydlom a 
vodou. 

Mali by ste zabezpečiť dostatok zásob na hygienu rúk pre celý 
svoj personál na každom oddelení starostlivosti. Nižšie 

nájdete niekoľko zdrojov, ktoré pomôžu novým členom 
zdravotníckeho personálu so správnou technikou hygieny rúk. 

Hygiena rúk
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Stiahnuť Stiahnuť Zistite viac Zistite viac

Zdroje

Postup pri umývaní rúk

Postup pri čistení rúk 
pomocou tekutej 
dezinfekcie

Školenie VR Čisté ruky
Nástroj na vytváranie 
plagátov Tork

https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10891
https://bit.ly/2LrinMD
https://bit.ly/2LrinMD
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10892
https://bit.ly/2Z6nJET
https://bit.ly/2Z6nJET
https://www.torkusa.com/torksolutions/vr-and-e-learning/hand-hygiene-vr
https://www.tork.sk/torksolutions/vr-and-e-learning/hand-hygiene-vr
https://www.torkusa.com/torksolutions/vr-and-e-learning/hand-hygiene-vr
https://healthyhands.torkusa.com/
https://healthyhands.tork.sk/sk/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4442
https://healthyhands.torkusa.com/


5 momentov WHO

hygieny rúk

zdravotníckeho 

personálu

4Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia. Mojich 5 momentov hygieny rúk. 2009

Aby ste znížili riziko vystavenia pacienta mikroorganizmom spojeným so zdravotnou 
starostlivosťou, je potrebné, aby ste pred kontaktom s pacientom či vstupom do zóny 
pacienta dodržiavali hygienu rúk. Zóna pacienta zahŕňa samotného pacienta a jeho 

najbližšie okolie vrátane povrchov, ktorých sa dotýka (zábradlie postele, hadičky 
infúzie), a povrchov, ktorých sa často dotýka personál (ako sú monitory, tlačidlá a 

kľučky).

Pred čistým/sterilným výkonom je hygiena rúk dôležitá na prevenciu infekcií spojených 
so zdravotnou starostlivosťou (HAI). Hygiena rúk by sa mala dodržiavať medzi 
posledným kontaktom s povrchom a bezprostredne pred vstupom na kritické miesto s 

rizikom infekcie pre pacienta alebo na kritické miesto s kombinovaným rizikom infekcie.

Po výkone s rizikom vystavenia rúk telesným tekutinám si musíte ruky umyť okamžite a 
pred novým kontaktom rúk s povrchom, dokonca aj vtedy, keď zostávate v zóne pacienta. 
Toto konanie u vás znižuje riziko nakazenia alebo infekcie infekčnými látkami a zároveň 

znižuje riziko prenosu mikroorganizmov z „nakazenej“ časti tela pacienta na jeho „čistú“ 
časť. 

Po dotyku pacienta a pred dotykom predmetu v oblasti mimo pacienta je hygiena rúk 
dôležitá na minimalizáciu rizika šírenia nákazy v prostredí zdravotníckeho zariadenia. Toto 
konanie zároveň chráni aj vás tým, že značne znižuje kontamináciu vašich rúk flórou 

pacienta.

Konečný moment hygieny rúk nastáva medzi vystavením rúk kontaktu s povrchom v zóne 
pacienta a následným vystavením rúk kontaktu s povrchom v oblasti mimo pacienta – ale 
bez dotyku pacienta. Hygiena rúk je v tejto chvíli nevyhnutná, keďže je vystavenie rúk 

kontaktu s predmetmi pacienta, dokonca aj bez fyzického kontaktu s pacientom, spojené 
s kontamináciou rúk.

Pred 

kontaktom s 
pacientom

Pred 

čistým/sterilným 
výkonom

Po vystavení sa 

riziku
kontaktu s 
telesnými 

tekutinami

Po kontakte 

s pacientom

Po kontakte s 

okolím pacienta
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Pri víruse spôsobujúcom ochorenie COVID-19 sú potrebné 
pravidelné čistiace a dezinfekčné postupy, preto dbajte na to, 
aby sa dôsledne a správne dodržiavali, zvlášť pri povrchoch s 

vysokou frekvenciou dotyku, ako sú:

• Posteľné stolíky
• Podlahy
• Posteľné zábrany

• Nočné stolíky
• Stoličky

• Kľučky

Aj s bielizňou, príbormi a medicínskym odpadom sa musí 

manipulovať podľa rutinných postupov. Pracovníci v oblasti EVS 
zohrávajú dôležitú úlohu pri potlačení šírenia infekcie COVID-19, 

pretože spolupracujú s kolegami, priorizujú rizikové oblasti a 
dodržiavajú usmernenia pri čistení a dezinfekcii.

O pacienta s potvrdeným ochorením alebo podozrením na 
COVID-19 by sa mal starať len personál, ktorý je na to určený. 

Akékoľvek použité nešpecializované lekárske pomôcky na 
opakované použitie sa musia vyčistiť a dezinfikovať podľa 
postupu určeného výrobcom a v súlade s postupmi zariadenia. 

Nižšie nájdete niektoré nástroje a usmernenia, ktorými

zabezpečíte, že vaše zdravotnícke zariadenie zostane 
hygienicky čisté, čím znížite šírenie COVID-19.

Čistenie povrchov

5

Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť

Zoznam CDC na

monitorovanie koncového 

čistenia prostredia

Osvedčené postupy čistenia 

prostredia v zdravotníckych 

zariadeniach

Komplexný zoznam pripravenosti 

nemocnice

Zdroje

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/toolkits/Environmental-Cleaning-Checklist-10-6-2010.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/toolkits/Environmental-Cleaning-Checklist-10-6-2010.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/toolkits/Environmental-Cleaning-Checklist-10-6-2010.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-RLS-H.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/HCW_Checklist_508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/HCW_Checklist_508.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. Viditeľné umiestnenie v  porov naní s tradičným umiestnením zásobníkov  na produkty  pre 

hy gienu rúk na alkoholov om základe na jednotke intenzív nej starostliv osti. J Am Osteopath Assoc 2009; 109(5) : 263 – 267.

Keďže je väčšina moderných nemocníc, ktoré sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19, buď novopostavených, alebo 

umiestnených v starých prestavaných budovách, máme v týchto zariadeniach príležitosť podporiť správnu hygienu rúk vďaka 
optimálnemu umiestneniu zásobníkov. Štúdie ukazujú, že optimalizácia umiestnenia zásobníkov môže zvýšiť ich používanie 
o viac ako 50 %1, a zároveň preukazujú, že samotné zvýšenie počtu zásobníkov má menší vplyv na ich používanie ako 
zachovanie rovnakého počtu s viditeľnejším umiestnením. Tu nájdete niekoľko princípov pre miesta bežne sa nachádzajúce 
v nemocniciach na základe výskumu sponzorovaného značkou Tork aj na základe nezávislých zistení z nezávislých 

vedeckých štúdií. 

Umiestnenie zásobníka
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1
Mnoho návštevníkov si pri vstupe do nemocnice neumyje ruky. Umožnenie 
jednoduchého prístupu a poskytnutie informácií o hygiene rúk by mohlo mať 

veľké výhody.
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2

3

4

Tento typ miestnosti si vyžaduje viac ako jeden zásobník.

Známe umiestnenie znižuje potrebu vyhľadávania zásobníka. V rámci jednej 

pozorovacej štúdie sa zásobníky umiestnené pri umývadle a vchode do 
miestnosti používali častejšie ako zásobníky v zadnej časti miestnosti.

Uskutočnite štúdiu zameranú na tok práce, aby ste identifikovali vysoko 

frekventované oblasti v miestnosti a zároveň určili, kde zdravotnícki pracovníci 

stoja vo chvíli, keď sa objaví niektorý z 5 momentov.

Okrem vysokej frekvencie návštev si dobre všimnite, kde sa zdravotnícki 
pracovníci zdržiavajú medzi medzi ošetrovaním jednotlivých pacientov.

Umiestnenie zásobníkov na „trase“ alebo miestach častého poskytovania 
starostlivosti vyústilo do ich zvýšeného používania.

Zásobníky by nemali byť odruky, za iným predmetom ani mimo dohľadu.

Pozorovacia štúdia preukázala, že sa zásobníky nachádzajúce sa v 
miestnosti sestier používali častejšie ako zásobníky umiestnené na stene 

za posteľou pacienta.

Umiestnite zásobníky na chodbách, aby sa mohli používať za chodu.

1

1

2

1

2

Vstup do nemocnice

Tradičná súkromná izba pacienta

Polosúkromná izba pacienta

Miestnosť sestier
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Vchody, výťahy, chodby

511060 Tork dezinfekčný stojan na 1 zásobník
Hygiena na každom mieste – v kombinácii so zásobníkom pripomína  nutnosť 
dodržiavať hygienu rúk

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Nenastáva kontakt so zásobníkom, čo eliminuje riziko krížovej nákazy

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  
prostriedok

Bezpečná dezinfekcia zodpovedajúca platným normám PN EN

Zaistenie prístupu k dezinfekčným prostriedkom na  
viditeľných miestach v bežne využívaných priestoroch  

vedie k ich častejšiemu používaniu.To sa potom odráža v  

bezpečnosti klientov, návštevníkov a personálu.

Nemocničné izby

Zásobníky umiestnené na ľahko dostupných miestach  
pomáhajú chrániť personál, klienta aj jeho blízkych.

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Nenastáva kontakt so zásobníkom, čo eliminuje riziko krížovej nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo Vhodné pre alergikov, potvrdené certifikátom ECARF*

511110
Tork Alcohol tekutýdezinfekčný  
prostriedok

Zaisťuje ľahký prístup k dezinfekčnému prostriedku pred začatím  ošetrenia 
pacienta, počas neho aj po ňom. Možno zavesiť do držiaka  na lôžku

511050 Tork držiak dezinfekcie rúk na lôžko Univerzálne použiteľný, možno použiť na lôžkach rozličných typov

473190
Tork Reflex™ zásobník na kotúče so  
stredovým odvíjaním

Náklady plne pod kontrolou – obmedzuje spotrebu a znižuje množstvo  odpadu

551000
Tork Matic® zásobník na papierové  
utierky v kotúči

Utierky sú stále k dispozícii, výdaj po jednom útržku vďaka špeciálnemu  
mechanizmu

682000
Tork SmartOne® Mini zásobník  na 
toaletný papier

Veľká kapacita – menej časté dopĺňanie a menšie riziko, že sa papier  minie

Ordinácia

Hygiena na miestach, kde sa poskytuje pomoc a  kde 
sa vykonávajú zákroky, zohráva kľúčovú úlohu.  

Výrobky Tork pomáhajú zaistiť hygienu a bezpečnosť  

personálu aj klienta.

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Nenastáva kontakt so zásobníkom, čo eliminuje riziko krížovej nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo Vhodné pre alergikov, potvrdené certifikátom ECARF*

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  
prostriedok

Bezpečná dezinfekcia zodpovedajúca platným normám PN EN

551000
Tork Matic® zásobník na papierové  
utierky v kotúči

Utierky sú stále k dispozícii, výdaj po jednom útržku vďaka špeciálnemu  
mechanizmu

552550
Tork PeakServe® Mini zásobník na  
nadväzujúce papierové utierky

Veľká kapacita – menej časté dopĺňanie a menšie riziko, že sa papier  minie. 
Stlačené náplne zaberajú pri preprave a skladovaní menej miesta

*ECARF (European Centre f or Allergy  Research Foundation – Európske centrum nadácie pre v ýskum alergií) – ocenenia získav ajú f irmy , ktorých výrobky alebo  

služby  sú bezpečné pre alergikov . Sy mbol ECARF na v ýrobku znamená, že je v hodný pre alergikov  a osoby  s rozličnými f ormami intolerancie.

Dlhodobá starostlivosť
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Kuchyňa

473190
Tork Reflex™ zásobník na kotúče so  
stredovým odvíjaním

Hygienický – chráni utierku pred nečistotami a vlhkom

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Vysoká úroveň hygieny vďaka výdaju mydla bez dotknutia sa zásobníka

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo
Ideálne na časté umývanie rúk a šetrné pre alergikov, potvrdené  
certifikátom ECARF*

420810 Tork tekuté mydlo na ruky
Účinne odstraňuje z rúk nečistoty v kuchyniach a na miestach,  kde sa 
pripravujú jedlá

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  
prostriedok

Bezpečná dezinfekcia zodpovedajúca platným normám PN EN

Prísne a neustále dodržiavanie hygienických  
zásad je na miestach, ako je kuchyňa, zásadné.  

Riešenia Tork pomáhajú pri zaistení bezpečnosti  

personálu aj klientov.

Jedáleň

511110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  
prostriedok, 500 ml

Voľne stojaciu fľašu s pumpičkou možno použiť na ľubovoľnom mieste

511103
Tork Alcohol gélový dezinfekčný  
prostriedok, 500 ml

Odporúčaný na časté používanie. Nezanecháva lepkavý povlak

272901
Tork Xpressnap Fit®

pultový zásobník na servítky

Odolný zásobník s veľkou kapacitou a so systémom výdaja po jednej  servítke –
dotýkate sa len servítky, ktorú použijete. S reklamným panelom  AD-A-Glance®

15830
Tork Xpressnap Fit®

biele servítky do zásobníka
Servítka s plnou veľkosťou je zložená tak, aby sa zmestila do zásobníka  s 
malými rozmermi

12830
Tork Xpressnap Fit®

natural servítky do zásobníka
Vyrobené zo 100 % recyklovaných materiálov

Ak sú v jedálni k dispozícii zásobníky s dezinfekciou  
na ruky, pomôže to pri dodržiavaní hygieny aj

v prípade, že nie je k dispozícii voda. Odporúčame  

v oblasti výdaja umiestniť aj zásobníka na servítky.

*ECARF (European Centre f or Allergy  Research Foundation – Európske centrum nadácie pre v ýskum alergií) – ocenenia získav ajú f irmy , ktorých výrobky alebo  

služby  sú bezpečné pre alergikov . Sy mbol ECARF na v ýrobku znamená, že je v hodný pre alergikov  a osoby  s rozličnými f ormami intolerancie.

Dlhodobá starostlivosť
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*ECARF (European Centre f or Allergy  Research Foundation – Európske centrum nadácie pre v ýskum alergií) – ocenenia získav ajú f irmy , ktorých výrobky alebo  

služby  sú bezpečné pre alergikov . Sy mbol ECARF na v ýrobku znamená, že je v hodný pre alergikov  a osoby  s rozličnými f ormami intolerancie.

Priestory na rehabilitáciu a fyzioterapiu

Počas rehabilitácie sa netreba zbytočne obávať
o vlastnú bezpečnosť. Výrobky Tork pomáhajú zaistiť  

hygienu a bezpečnosť personálu aj klientov.

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Nenastáva kontakt so zásobníkom, čo eliminuje riziko krížovej nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo Vhodné pre alergikov, potvrdené certifikátom ECARF*

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  
prostriedok

Bezpečná dezinfekcia zodpovedajúca platným normám PN EN

551000
Tork Matic® zásobník na papierové  
utierky v kotúči

Utierky sú stále k dispozícii, výdaj po jednom útržku vďaka špeciálnemu  
mechanizmu

552550
Tork PeakServe® Mini zásobník na  
nadväzujúce papierové utierky

Veľká kapacita – menej časté dopĺňanie a menšie riziko, že sa papier  minie. 
Stlačené náplne zaberajú pri preprave a skladovaní menej miesta

511051 Tork spona na dezinfekciu rúk 80 ml Zabezpečuje jednoduchšie upevnenie vreckovej dezinfekcie

Priestory na pracovnú terapiu

511060 Tork dezinfekčný stojan na 1 zásobník
Hygiena na každom mieste – v kombinácii so zásobníkom pripomína  nutnosť 
dodržiavať hygienu rúk

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Nenastáva kontakt so zásobníkom, čo eliminuje riziko krížovej nákazy

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  
prostriedok

Bezpečná dezinfekcia zodpovedajúca platným normám PN EN

272901
Tork Xpressnap Fit®

pultový zásobník na servítky

Odolný zásobník s veľkou kapacitou a so systémom výdaja po jednej  servítke –
dotýkate sa len servítky, ktorú použijete. S reklamným panelom  AD-A-Glance®

15830
Tork Xpressnap Fit®

biele servítky do zásobníka
Servítka s plnou veľkosťou je zložená tak, aby sa zmestila do zásobníka  s 
malými rozmermi

12830
Tork Xpressnap Fit®

natural servítky do zásobníka
Vyrobené zo 100 % recyklovaných materiálov

Pracovná terapia zahŕňa všetky formy činnosti  
smerujúce k udržaniu a zlepšeniu fyzickej a duševnej  

zdatnosti a vďaka výrobkom Tork prebieha

v príjemnom a bezpečnom prostredí.

Dlhodobá starostlivosť
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Dlhodobá starostlivosť

*ECARF (European Centre f or Allergy  Research Foundation – Európske centrum nadácie pre v ýskum alergií) – ocenenia získav ajú f irmy , ktorých výrobky alebo  

služby  sú bezpečné pre alergikov . Sy mbol ECARF na v ýrobku znamená, že je v hodný pre alergikov  a osoby  s rozličnými f ormami intolerancie.

Toalety pre verejnosť

552550
Tork PeakServe® Mini zásobník na  
nadväzujúce papierové utierky

Veľká kapacita – menej časté dopĺňanie a menšie riziko, že sa papier  minie. 
Stlačené náplne zaberajú pri preprave a skladovaní menej miesta

551000
Tork Matic® zásobník na papierové  
utierky v kotúči

Utierky sú stále k dispozícii, výdaj po jednom útržku vďaka špeciálnemu  
mechanizmu

560000
Tork zásobník na tekuté a sprejové  
mydlo

Ľahká obsluha pre staršie osoby a najmladších používateľov

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo Vhodné pre alergikov, potvrdené certifikátom ECARF*

681000
Tork SmartOne® Mini zásobník  na 
toaletný papier

Výdaj po jednom útržku znižuje spotrebu až o 40 %

682000
Tork SmartOne® Twin Mini zásobník  na 
toaletný papier

Veľká kapacita – menej časté dopĺňanie a menšie riziko, že sa papier  minie

558040
Tork Mid-size Twin zásobník na  
bezdutinkový toaletný papier

Zásobník na dva kotúče, ktorý sa zmestí aj na menšie toalety

Toalety pre verejnosť sú priestorom, ktorývyužívajú  
návštevníci – je preto kľúčové, aby tu boli neustále  

k dispozícii hygienické prostriedky.

Skontaktujte sa s nami

EMAIL

tork.sk@essity.com

W EB
tork.sk

TELEFÓN
+420 221 706 111

Brožúra obsahuje odporúčania vybraných výrobkov Tork.

Naši poradcovia ochotne vyberú pre vašu firmu to najvhodnejšie riešenie

a predstavia vám širšiu ponuku náplní, ktoré možno v jednotlivých zásobníkoch použiť.

Bezpečne v práci
Stiahnite si súbor nástrojov, ktorý vám

pomôže pri zaistení väčšej bezpečnosti na
pracovisku tork.sk/bezpecnevpraci

mailto:tork.sk@essity.com
http://www.tork.sk
http://www.tork.sk/bezpecnevpraci
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Vchody, výťahy, chodby

Zdravotníctvo – nemocnice

511060 Tork dezinfekčný stojan na 1 zásobník
Hygiena na každom mieste – v kombinácii so zásobníkompripomína  nutnosť 
dodržiavať hygienu rúk

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Nenastáva kontakt so zásobníkom, čo eliminuje riziko krížovej nákazy

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  
prostriedok

Bezpečná dezinfekcia zodpovedajúca platným normám PN EN

Zaistenie prístupu k dezinfekčným prostriedkom
na viditeľných miestach v bežne využívaných priestoroch  

vedie k ich častejšiemu používaniu.

To sa potom odráža na bezpečnosti pacientov,  

návštevníkov a zdravotníckeho personálu.

Toalety pre verejnosť

552500
Tork PeakServe® zásobník na  
nadväzujúce papierové utierky

O 250 % viac utierok – zásobník s najväčšou kapacitou na trhu

551000
Tork Matic® zásobník na papierové  
utierky v kotúči

Utierky sú stále k dispozícii, výdaj po jednom útržku vďaka špeciálnemu  
mechanizmu

560000
Tork zásobník na tekuté a sprejové  
mydlo

Ľahká obsluha pre staršie osoby a najmladších používateľov

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo Vhodné pre alergikov, potvrdené certifikátom ECARF*

681000
Tork SmartOne® Mini zásobník  na 
toaletný papier

Výdaj po jednom útržku znižuje spotrebu až o 40 %

682000
Tork SmartOne® Mini zásobník  na 
toaletný papier

Veľká kapacita – menej časté dopĺňanie a menšie riziko, že sa papier  minie

558040
Tork Mid-size Twin zásobník na  
bezdutinkový toaletný papier

Zásobník na dva kotúče, ktorý sa zmestí aj na menšie toalety

Toalety pre verejnosť sú v nemocnici priestorom,  
ktorý využívajú návštevníci. Je preto kľúčové,

aby tu boli neustále k dispozícii hygienické prostriedky.

*ECARF (European Centre f or Allergy  Research Foundation – Európske centrum nadácie pre v ýskum alergií) – ocenenia získav ajú f irmy , ktorých výrobky alebo  

služby  sú bezpečné pre alergikov . Sy mbol ECARF na v ýrobku znamená, že je v hodný pre alergikov  a osoby  s rozličnými f ormami intolerancie.
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*ECARF (European Centre f or Allergy  Research Foundation – Európske centrum nadácie pre v ýskum alergií) – ocenenia získav ajú f irmy , ktorých výrobky alebo  

služby  sú bezpečné pre alergikov . Sy mbol ECARF na v ýrobku znamená, že je v hodný pre alergikov  a osoby  s rozličnými f ormami intolerancie.

Nemocničné izby

Ordinácia

Zásobníky umiestnené na ľahko prístupných miestach  
pomáhajú chrániť zdravotnícky personál, pacienta

aj jeho blízkych.

Hygiena na miestach, kde sa poskytuje pomoc
a kde sa vykonávajú zákroky, zohráva kľúčovú úlohu.

Výrobky Tork pomáhajú zaistiť hygienu a bezpečnosť

zdravotníckeho personálu aj pacienta.

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Nenastáva kontakt so zásobníkom, čo eliminuje riziko krížovej nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo Vhodné pre alergikov, potvrdené certifikátom ECARF*

511110 Tork Alcohol tekutýdezinfekčný  
prostriedok

Zaisťuje ľahký prístup k dezinfekčnému prostriedku pred začatím  ošetrenia 
pacienta, počas neho aj po ňom. Možno zavesiť do držiaka  na lôžku

511050 Tork držiak dezinfekcie rúk na lôžko Univerzálne použiteľný, možno použiť na lôžkach rozličných typov

473190
Tork Reflex™ zásobník na kotúče so  
stredovým odvíjaním

Náklady plne pod kontrolou – obmedzuje spotrebu a znižuje množstvo  odpadu

551000
Tork Matic® zásobník na papierové  
utierky v kotúči

Utierky sú stále k dispozícii, výdaj po jednom útržku vďaka špeciálnemu  
mechanizmu

682000
Tork SmartOne® Mini zásobník  na 
toaletný papier

Veľká kapacita – menej časté dopĺňanie a menšie riziko, že sa papier  minie

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Nenastáva kontakt so zásobníkom, čo eliminuje riziko krížovej nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo Vhodné pre alergikov, potvrdené certifikátom ECARF*

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  
prostriedok

Bezpečná dezinfekcia zodpovedajúca platným normám PN EN

551000
Tork Matic® zásobník na papierové  
utierky v kotúči

Utierky sú stále k dispozícii, výdaj po jednom útržku vďaka špeciálnemu  
mechanizmu

Zdravotníctvo – nemocnice
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Skontaktujte sa s nami

EMAIL

tork.sk@essity.com

W EB
tork.sk

TELEFÓN
+420 221 706 111

Brožúra obsahuje odporúčania vybraných výrobkov Tork.

Naši poradcovia ochotne vyberú pre vašu firmu to najvhodnejšie riešenie

a predstavia vám širšiu ponuku náplní, ktoré možno v jednotlivých zásobníkoch použiť.

Bezpečne v práci
Stiahnite si súbor nástrojov, ktorý vám

pomôže pri zaistení väčšej bezpečnosti na
pracovisku tork.sk/bezpecnevpraci

Hygienický priepust

Riešenia Tork sa výborne osvedčujú na miestach,  
kde hrá hygiena zásadnú úlohu.

Vhodné umiestnenie zásobníkov s ľahkou  

obsluhou zaistí bezpečnosť.

560100
Tork zásobník na tekuté mydlo  s 
lakťovou pákou

Nenastáva kontakt so zásobníkom, čo eliminuje riziko krížovej nákazy

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo Vhodné pre alergikov, potvrdené certifikátom ECARF*

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  
prostriedok

Bezpečná dezinfekcia zodpovedajúca platným normám PN EN

551100

Tork Matic® zásobník na papierové  
utierky v kotúči so senzorom  
Intuition™

Utierky sú stále k dispozícii, výdaj po jednom útržku vďaka špeciálnemu  
mechanizmu

552550
Tork PeakServe® Mini zásobník na  
nadväzujúce papierové utierky

Veľká kapacita – menej časté dopĺňanie a menšie riziko, že sa papier  minie. 
Stlačené náplne zaberajú pri preprave a skladovaní menej miesta

Zdravotníctvo – nemocnice

*ECARF (European Centre f or Allergy  Research Foundation – Európske centrum nadácie pre v ýskum alergií) – ocenenia získav ajú f irmy , ktorých výrobky alebo  

služby  sú bezpečné pre alergikov . Sy mbol ECARF na v ýrobku znamená, že je v hodný pre alergikov  a osoby  s rozličnými f ormami intolerancie.

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

