
Chroń pacjentów i personel poprzez kontrolę 
przestrzegania standardów higieny w środowisku 
służby zdrowia
Zaufane rozwiązania higieniczne dla szpitali



Tork to zaufany partner wspierający zapobieganie zakażeniom 
i przestrzeganie zasad higieny na terenie całego szpitala. Rozwiązania 
Tork spełniają surowe wymogi służby zdrowia i wpisują się w tryb pracy 
zarówno medyków, jak i personelu sprzątającego. Eleganckie i funkcjonalne 
wzornictwo dozowników stanowi jasny sygnał dla odwiedzających oraz 
personelu, że higiena jest traktowana poważnie. Ogólnie rzecz ujmując, nasze 
innowacyjne produkty mogą stać się pomocne w spełnianiu standardów 
i oczekiwań pacjentów oraz personelu dotyczących higieny i czyszczenia. 

Czyste, higieniczne środowisko w szpitalach ma kluczowe znaczenie. Rozwiązania Tork 
wspierają produktywniejsze wykorzystanie czasu na sprzątanie w miejscach, które 
tego rzeczywiście wymagają.

–  Dozowniki połączone Tork EasyCube® zapewniają personelowi sprzątającemu dane w czasie 
rzeczywistym, pomagając tym samym reagować na bieżące potrzeby i oszczędzając czas 
na zadania, gdzie higiena jest kluczowa, dzięki rzadszym kontrolom i wymianom wkładów 
w dozownikach

–  Dozowniki o dużej pojemności Tork PeakServe umożliwiają przeznaczenie czasu na kluczowe 
zadania związane ze sprzątaniem, ponieważ mieszczą ręczniki skompresowane o 50% i pozwalają 
upakować więcej ręczników na wózku, co przekłada się na rzadsze obchody

–  Wszystkie dozowniki Tork są łatwe w uzupełnianiu, dzięki czemu oszczędzają czas, który można 
przeznaczyć na sprzątanie

– Proste w utrzymaniu dozowniki zwiększają wydajność personelu sprzątającego 

Wiele czynników wpływa na to, jak pacjenci i odwiedzający postrzegają opiekę. 
Rozwiązania Tork mogą sprawić, że higiena stanie się atutem.

–  Kompaktowe i niezwykle ciche dozowniki do ręczników do rąk idealnie nadają się do sal pacjenta  
i „stref ciszy”

–  Zwiększ dostępność środków utrzymania higieny dzięki cichym i smukłym dozownikom do 
ręczników do rąk Tork PeakServe, które wymagają najmniejszej siły spośród systemów dozowania 
o dużej pojemności

–  Dopilnuj, aby miejsca ogólnodostępne oraz strefy opieki szpitalnej były czyste i przyjazne dzięki 
funkcjonalnym dozownikom Tork o atrakcyjnym wzornictwie

Czyste i higieniczne środowisko odgrywa zasadniczą rolę w zapewnianiu opieki 
zdrowotnej wysokiej jakości i pozytywnych rezultatów. Rozwiązania higieniczne  
Tork nie zawiodą w miejscach, w których świadczy się opiekę.

–  Tork PeakServe® dozowniki do ręczników do rąk pomagają ograniczyć czas potrzebny na 
uzupełnianie wkładów, dając tym samym personelowi sprzątającemu więcej czasu na utrzymanie 
czystości i zapewnienie bezpiecznego środowiska

–  Dogodne rozmieszczenie preparatów dezynfekujących zachęca do stosowania zasad higieny rąk, 
co zmniejsza rozprzestrzenianie się zakażeń

–  Dozowniki o opływowych kształtach są łatwe w utrzymaniu w czystości 
–  Tork zapewnia dodatkowe wsparcie dotyczące rozmieszczenia dozowników, wskazówki, szkolenie 

Tork z zakresu higieny rąk przeprowadzane w rzeczywistości wirtualnej oraz oznakowanie związane 
z higieną rąk

Udoskonal swoje 
systemy i popraw 
wyniki w zakresie 
higieny

Popraw postrzeganie 
i wrażenia z pobytu 
w obiekcie służby 
zdrowia

Zwiększ skuteczność 
czyszczenia 
i efektywność 
pracy personelu 
sprzątającego



552500
Tork PeakServe® 

dozownik do 
niekończących się 

ręczników

560000
Tork dozownik do 

mydła w płynie i sprayu 
oraz preparatów do 

dezynfekcji

420110
Tork alkoholowy 

preparat w płynie 
do higienicznej 
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk

551000
Tork Matic® dozownik 

do ręczników w roli

571600
Tork automatyczny 
dozownik do mydła 

w pianie

552100
Tork Xpress® mini dozownik do ręczników Multifold 

w składce wielopanelowej 

682000
Tork SmartOne® Twin Mini dozownik  

do papieru toaletowego w roli

682000
Tork SmartOne® mini podwójny dozownik 

do papieru toaletowego w roli

473264
Tork Reflex™ czyściwo papierowe  

do lekkich zabrudzeń

140278
Tork ekstramiękkie 

chusteczki higieniczne – 
kostka

Przyjazne w użyciu systemy Tork ułatwiają 
zapobieganie krzyżowemu przenoszeniu zarazków 
i jednocześnie poprawiają wizerunek obiektu oraz 

wrażenia z pobytu. 

Przyjazne w użyciu systemy Tork ułatwiają 
zapobieganie krzyżowemu przenoszeniu zarazków 
i jednocześnie poprawiają wizerunek obiektu oraz 
wrażenia z pobytu. Dozowniki o dużej pojemności 

Tork PeakServe również pomagają oszczędzić 
czas potrzebny na kluczowe zadania dotyczące 

sprzątania dzięki rzadszym kontrolom stanu 
dozowników i krótszemu czasowi wymiany wkładów.

Tork zapewnia wysokiej jakości wkłady oraz 
innowacyjne dozowniki, aby tworzyć bezpieczną, 
przyjazną atmosferę wpływającą korzystnie na 

zadowolenie pacjentów i odwiedzających.

420101
Tork piana do 

higienicznej dezynfekcji 
rąk

420701
Tork mydło w piance 

ekstradelikatne

420103
Tork alkoholowy 
preparat w żelu 
do higienicznej 
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk

511055
Tork stojak do dezynfekcji

571600
Tork automatyczny dozownik do mydła w pianie

Sale zabiegowe i sale pacjenta Łazienki Przestrzenie współdzielone

140280
Tork ekstramiękkie 

chusteczki higieniczne

140278
Tork ekstramiękkie 

chusteczki higieniczne – 
kostka

140280
Tork ekstramiękkie 

chusteczki higieniczne

140278
Tork ekstramiękkie 

chusteczki higieniczne – 
kostka

140280
Tork ekstramiękkie 

chusteczki higieniczne

Polecane rozwiązania Tork



Tork, 
marka Essity

272611
Tork Xpressnap® dozownik  

do serwetek w składce na stolik

272901
Tork Xpressnap Fit® dozownik do serwetek na ladę 530178

Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe  
do trudnych zabrudzeń

Rozwiązania Tork zapewniają stosowanie 
najlepszych praktyk dla czystości i komfortu w tych 

uczęszczanych przez wiele osób miejscach spotkań. 

Rozwiązania Tork wspomagają najsurowsze 
procedury higieniczne, aby zapobiegać zakażeniom 

i poprawiać bezpieczeństwo.

654000
Tork dozownik do czyściw w odcinkach

Polecane rozwiązania Tork

Stołówka Wózek personelu sprzątającego

Jak możemy pomóc? 
Skontaktuj się z nami, aby 
porozmawiać o swojej 
firmie. 

www.tork.pl
+48 22 543 75 00
tork.polska@essity.com

Ciąg dalszy


