
Védje meg a betegeket és a személyzetet 
a higiéniai sztenderdek betartásával
Megbízható higiéniai megoldások kórházaknak



A Tork megbízható partner a kórházi fertőzésmegelőzés és a 
higiéniai előírásoknak való megfelelés szempontjából. A Tork 
megoldások megfelelnek a szigorú egészségügyi követelményeknek, 
továbbá beleillenek az egészségügyi szakemberek és a takarítók 
munkafolyamataiba. A Tork adagolók praktikus és vonzó megjelenésűek, 
jelezve a látogatók és a személyzet számára, hogy itt komolyan veszik a 
higiéniát. Innovatív megoldásaink összességében segíthetik a higiéniai 
és takarítási sztenderdek betartását, eközben megfelelnek a betegek és a 
személyzet elvárásainak. 

A tiszta és higiénikus környezet prioritást élvez a kórházakban. A Tork megoldásai 
segítenek, hogy a tisztítási folyamatok hatékonyak legyenek és ott végezzék, ahol az 
a legszükségesebb.

-  A Tork EasyCube® csatlakoztatott adagolók valós idejű információt nyújtanak a takarítóknak, hogy 
ott tudjanak beavatkozni, ahol és amikor szükséges — ezzel időt felszabadítva a kritikus higiéniai 
feladatok ellátására, mivel az adagolók ellenőrzése és újratöltése kevesebb időt vesz igénybe.

-  A Tork PeakServe nagy kapacitású adagolók több időt biztosítanak a kritikus higiéniai feladatok 
ellátására, mert 50%-kal összetömörített kéztörlőt használnak, így több kéztörlő fér el a kocsin, 
tehát kevesebb feltöltési útra van szükség.

-  Mindegyik Tork adagolót könnyű feltölteni, ezzel több idő szabadul fel a takarításra
- Az alacsony karbantartású rendszerek növelik a személyzet hatékonyságát

A gondosság benyomása a betegek és látogatók szemében több tényezőtől függ. 
A Tork megoldásai segítenek a higiéniát egy pozitív tényezővé tenni.

-  A kompakt, halk működésű adagolók tökéletesen használhatók betegszobákban és csendes 
zónákban

-  Növelje a hozzáférhetőséget a csendes és keskeny Tork PeakServe kéztörlőpapír-adagolókkal, 
amelyhez a legalacsonyabb húzóerő tartozik.

-  Biztosítsa, hogy a nyilvános és a betegellátó területek tiszták legyenek funkcionális és vonzó 
Tork adagolókkal

A tiszta és higiénikus környezet fontos szerepet játszik a minőségi egészségügyi 
ellátás biztosításában. Számíthat a Tork higiéniai megoldásaira az ápolás során.

-  A Tork PeakServe® kéztörlőpapír-adagolók segítenek az adagolók újratöltési idejének 
csökkentésében és megnövelik az időt a kórházi személyzet számára, hogy a tiszta és biztonságos 
környezet fenntartására tudjanak koncentrálni

-  A kézfertőtlenítők kényelmes elhelyezése bátorít a kézhigiéniára való odafigyelésre és csökkenti 
a fertőzések terjedését

-  Az adagolók sima, lekerekített széleit könnyű letörölni és megtisztítani 
-  A Tork további tippeket ad az adagolók elhelyezésével kapcsolatban, ill. segítséget a Tork VR 

kézhigiéniai képzés és kézhigiéniai poszterek segítségével
Fejlessze higiéniai 
rendszereit és 
teljesítményüket

Javítsa az emberek 
benyomásait és 
az egészségügyi 
élményt

Növelje a takarítás 
hatékonyságát 
és a személyzet 
produktivitását



552500
Tork PeakServe® 

folyamatos adagolású 
kéztörlőpapír-adagoló

560000
Tork folyékony 

és spray 
szappan adagoló

420110
Tork alkoholos 

folyékony 
kézfertőtlenítő

551000
Tork Matic tekercses 

kéztörlő adagoló

571600
Tork szenzoros 

kézhigiéniai 
habszappan-adagoló

552100
Tork Xpress® Multifold Mini 

kéztörlőpapír-adagoló

682000
Tork SmartOne® Mini dupla tekercses 

toalettpapír-adagoló

682000
Tork SmartOne® Mini duplatekercses 

toalettpapír adagoló

473264
Tork Reflex™ Mini 
belsőmagos törlő

140278
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő kocka

A Tork felhasználóbarát rendszerek megkönnyítik 
a keresztfertőzés elkerülését, miközben javítják az 

imázst és az élményt. 

A Tork felhasználóbarát rendszerek megkönnyítik 
a keresztfertőzés elkerülését, miközben javítják 
az imázst és az élményt. A Tork PeakServe nagy 

kapacitású adagolók több időt biztosítanak 
a kritikus higiéniai feladatok ellátására, mivel az 
adagolók ellenőrzése és újratöltése kevesebb 

időt vesz igénybe.

A Tork minőségi töltőanyagokat biztosít 
innovatív adagolókkal együtt, hogy 
biztonságos és barátságos légkört 

teremtsenek a betegek biztonsága és 
a látogatók elégedettsége érdekében.

420101
Tork alkoholos 

kézfertőtlenítő hab

420701
Tork extra kézkímélő 

habszappan

420103
Tork alkoholos 

kézfertőtlenítő gél

511055
Tork higiéniai állvány

571600
Tork szenzoros kézhigiéniai habszappan-adagoló

Betegszobák és rendelők Nyilvános mosdók Közös terek

140280
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő

140278
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő kocka

140280
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő

140278
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő kocka

140280
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő

Ajánlott Tork megoldások



272611
Tork Xpressnap® asztali 

szalvétaadagoló

272901
Tork Xpressnap Fit® pultra 

tehető szalvétaadagoló

530178
Tork nagy teljesítményű tisztítókendő

A Tork megoldásai a legjobb tisztasági 
gyakorlatokat és kényelmet biztosítják 

ezeken a forgalmas közösségi helyeken. 

A Tork megoldásai a legszigorúbb higiéniai 
protokollokat is támogatják a fertőzések 

megakadályozása és a biztonság növelése céljából.

654000
Tork hajtogatott törlőpapír-/

tisztítókendő adagoló

Ajánlott Tork megoldások

Kávézó Takarító kocsi

Miben segíthetünk még 
Önnek? 
Keressen meg minket, 
hogy az Ön vállalkozására 
szabott kérdésekről 
beszélgessünk! 

www.tork.hu
+36 1 392 2100
torkcontact@essity.com

Folytatás


