
Chraňte pacienty a personál tím, že zajistíte dodržování 
hygienických standardů v oblasti zdravotní péče
Spolehlivá hygienická řešení pro nemocnice



Tork je vaším spolehlivým partnerem v prevenci infekcí a při dodržování 
hygienických předpisů ve vaší nemocnici. Řešení Tork splňují přísné 
požadavky odvětví zdravotní péče a stanou se nedílnou součástí pracovních 
postupů odborných pracovníků ve zdravotnictví a pracovníků úklidu. 
Zásobníky Tork jsou navrženy tak, aby byly funkční a atraktivní, a pro 
návštěvníky a personál jsou jasným signálem, že vaše zařízení bere otázky 
hygieny skutečně vážně. Naše inovativní řešení vám obecně mohou pomoci 
splnit hygienické standardy a standardy v oblasti úklidu a zároveň splnit 
očekávání pacientů a zaměstnanců. 

Čisté a hygienické prostředí je v nemocnicích prioritou. Řešení Tork pomáhají zajistit, 
aby čas věnovaný čištění byl produktivní a aby se úklid prováděl tam, kde je to nejvíce 
potřeba.

-  Připojené zásobníky Tork EasyCube® poskytují pracovníkům úklidu informace v reálném čase, aby 
mohli uklízet tehdy, kdy je to nejvíce potřeba, a tam, kde je to potřeba. Navíc nemusí věnovat tolik 
času kontrole a doplňování zásobníků, a tudíž šetří čas, který pak mohou věnovat úkolům, jež jsou 
z hlediska hygieny důležitější.

-  Díky vysokokapacitním zásobníkům Tork PeakServe můžete věnovat více času hygienicky náročným 
úkolům. Používají se v nich ručníky stlačené o 50 %, takže můžete na úklidových vozících převážet 
více ručníků a snížit frekvenci doplňování.

-  Všechny zásobníky Tork se snadno doplňují a ušetřený čas je možné věnovat čištění.

- Systémy s malými nároky na údržbu zvyšují efektivitu práce personálu. 

Vnímání péče ze strany pacientů a návštěvníků je ovlivněno mnoha faktory. Díky 
řešením Tork se z hygieny stává pozitivní faktor.

-  Kompaktní zásobníky na ručníky s tichým chodem jsou ideální pro použití v pokojích pacientů 
a tichých zónách.

-  Zvyšte dostupnost prostřednictvím tichých a tenkých zásobníků na papírové ručníky Tork PeakServe, 
které se ze všech vysokokapacitních systémů utírání rukou vyznačují nejnižší silou nutnou na 
vytažení ručníku.

-  Zajistěte pomocí funkčních a atraktivních zásobníků Tork, aby veřejné prostory a oblasti péče  
o pacienty byly čisté a přívětivé.

Čisté a hygienické prostředí hraje zásadní roli při zajištění kvalitní zdravotní péče 
a pozitivních výsledků. V prostředí pečovatelských zařízení se můžete spolehnout  
na hygienická řešení Tork.

-  Zásobníky na papírové ručníky Tork PeakServe® pomáhají zkrátit dobu doplňování zásobníků 
a ušetřit čas, který pak zaměstnanci nemocnice mohou věnovat péči o čistotu a bezpečnost 
prostředí.

-  Umístění dezinfekčního prostředku na ruce na vhodném místě podporuje dodržování hygieny 
rukou a omezuje šíření infekcí.

-  Hladké zaoblené hrany zásobníků lze snadno utírat a čistit. 
-  Tork poskytuje další podporu v podobě doporučení ohledně umístění zásobníků, tipů, virtuálního 

školení Tork hygiena rukou a značení pro oblast hygieny rukou.
Vylepšete své 
systémy a výsledky 
v oblasti hygieny

Zlepšete vnímání 
zdravotní péče 
a dojem z ní

Zvyšte efektivitu  
čištění a produk-
tivitu personálu



552500
Tork PeakServe®  

zásobník na navazující 
papírové ručníky

560000
Tork zásobník na tekutá  

a sprejová mýdla 
a dezinfekční prostředky

420110
Tork Alcohol 

tekutý dezinfekční 
prostředek na ruce 

551000
Tork Matic zásobník  

na papírové  
ručníky v roli

571600
Tork automatický 

zásobník na pěnové 
mýdlo a dezinfekční 

prostředky

552100
Tork Xpress® mini zásobník na  

papírové ručníky Multifold

682000
Tork SmartOne® Twin mini zásobník  

na toaletní papír v roli

682000
Tork SmartOne Twin mini zásobník  

na toaletní papír v roli

473264
Tork Reflex papírová utěrka  

Plus v roli se středovým odvíjením

140278
Tork extra jemné papírové 

kapesníky v krabičce 

Systémy Tork se snadno používají, pomáhají 
předcházet křížové kontaminaci a zlepšují image 

a celkový dojem. 

Systémy Tork se snadno používají, pomáhají 
předcházet křížové kontaminaci a zlepšují image 
a celkový dojem. Vysokokapacitní zásobníky Tork 

PeakServe také díky méně častým kontrolám 
a doplňování zásobníků pomáhají šetřit čas, který 

je pak možné věnovat náročnějším úkolům.

Tork nabízí vysoce kvalitní náplně s inovativními 
zásobníky, které vytvářejí bezpečnou a příjemnou 

atmosféru a zajišťují větší bezpečnost pacientů 
a spokojenost návštěvníků.

420101
Tork Alcohol pěnový 

dezinfekční prostředek 
na ruce

420701
Tork extra jemné 

pěnové mýdlo

420103
Tork Alcohol gelový 

dezinfekční prostředek 
na ruce

511055
Tork hygienický stojan

571600
Tork automatický zásobník na pěnové  

mýdlo a dezinfekční prostředky

Pokoje pacientů  
a ošetřovny  

Toalety pro veřejnost Společné prostory

140280
Tork extra jemné  

papírové kapesníky 

140278
Tork extra jemné papírové 

kapesníky v krabičce 

140280
Tork extra jemné  

papírové kapesníky

140278
Tork extra jemné papírové 

kapesníky v krabičce

140280
Tork extra jemné  

papírové kapesníky

Doporučená řešení Tork



Tork,
značka společnosti Essity

272611
Tork Xpressnap® stolní  
zásobník na ubrousky

272901
Tork Xpressnap Fit® pultový  

zásobník na ubrousky

530178
Tork Heavy-Duty čisticí utěrka

Řešení Tork zajišťují ty nejlepší postupy pro zajištění 
čistoty a pohodlí na těchto místech, kde dochází 

k intenzivní koncentraci lidí. 

Řešení Tork podporují ty nejpřísnější hygienické 
postupy a pomáhají tak předcházet infekcím 

a zvyšovat bezpečnost.

654000
Tork Zásobník na skládané utěrky 

Doporučená řešení Tork

Jídelna Úklidový vozík

S čím vám dále můžeme 
pomoci? 
Obraťte se na nás, 
abychom si mohli 
promluvit o vašem 
podnikání. 

www.torkglobal.com
+46 31 746 17 00
information.tork@essity.com

Pokračování


