
Chráňte pacientov a personál tým, že budete 
dôsledne dodržiavať hygienické štandardy  
v zdravotníctve
Overené hygienické riešenia pre nemocnice



Značka Tork je dôveryhodným partnerom pri prevencii infekcií a 
dodržiavaní hygienických nariadení vo vašej nemocnici. Tork riešenia 
spĺňajú prísne požiadavky v oblasti zdravotníctva a sú vhodné do 
pracovného tempa zdravotného aj upratovacieho personálu. Dizajn 
Tork zásobníkov je funkčný a atraktívny a signalizuje návštevníkom 
aj personálu, že hygienu beriete vážne. Celkovo vám naše inovatívne 
riešenia môžu pomôcť splniť hygienické aj upratovacie štandardy  
a zároveň splniť očakávania pacientov a personálu. 

Čisté a hygienické prostredie je prioritou v nemocniciach. Tork riešenia pomáhajú 
zaistiť produktivitu upratovania aj to, že upratovanie sa vykonáva tam, kde  
je potrebné.

-  Tork EasyCube® pripojené zásobníky poskytujú upratovaciemu personálu informácie v reálnom 
čase a pomáhajú im konať tam, kde je to potrebné, čím šetria čas pri kontrole a dopĺňaní 
zásobníkov využiteľný na dôležité hygienické úlohy.

-  Tork PeakServe vysokokapacitné zásobníky šetria viac času využiteľného na dôležité hygienické 
úlohy, pretože využívajú o 50 % stlačené utierky, vďaka čomu môžete umiestniť viac utierok na  
vozík a znížiť tak počet dopĺňaní.

-  Všetky Tork zásobníky sa jednoducho dopĺňajú a šetria čas využiteľný na upratovanie.

- Systémy s nízkou údržbou zvyšujú efektivitu personálu. 

Vnímanie starostlivosti pacientmi a návštevníkmi je ovplyvnené mnohými faktormi. 
Vďaka Tork riešeniam sa hygiena stáva pozitívnym faktorom.

-  Kompaktné a dokonale tiché zásobníky na utierky na ruky sú vynikajúce do izby pacientov  
a v tichých zónach.

-  Zvýšte mieru prístupnosti pomocou tichých a úzkych Tork PeakServe zásobníkov na utierky na  
ruky s najnižšou stálou silou pri vyťahovaní utierky akéhokoľvek vysokokapacitného systému na 
utieranie rúk.

-  Zaistite čistotu a prívetivú atmosféru vo verejných aj pacientskych priestoroch pomocou funkčných 
a atraktívnych Tork zásobníkov.

Čisté a hygienické prostredie zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti a pozitívnych výsledkov starostlivosti. V oblasti starostlivosti 
môžete závisieť od Tork hygienických riešení.

-  Tork PeakServe® zásobníky na utierky na ruky pomáhajú znižovať čas potrebný na dopĺňanie 
zásobníkov a zvýšiť čas zdravotného personálu, ktorý môže venovať udržiavaniu čistého 
a bezpečného prostredia.

-  Vhodné umiestnenie dezinfekcie podporuje hygienu rúk a znižuje mieru šírenia infekcií.
-  Hladké zaoblené okraje zásobníkov sa ľahko utierajú a čistia. 
-  Tork poskytuje dodatočnú podporu pri umiestnení zásobníkov, tipy, školenie VR Tork Hygiena  

rúk a nápisy o hygiene rúk.
Zlepšite svoje 
hygienické systémy 
a výsledky.

Zlepšite spôsob, 
akým vás vnímajú, 
aj skúsenosť 
so zdravotnou 
starostlivosťou.

Zvýšte efektivitu 
upratovania a 
produktivitu 
personálu.



552500
Tork PeakServe® 

zásobník na 
nadväzujúce 

papierové utierky

560000
Tork zásobník na  

tekuté mydlo  
a mydlo v spreji

420110
Tork Alcohol  

tekutý dezinfekčný 
prostriedok

551000
Tork Matic zásobník 
na papierové utierky 

na ruky v kotúči

571600
Tork automatický 

zásobník na 
penové mydlo

552100
Tork Xpress® mini zásobník na papierové 

utierky Multifold

682000
Tork SmartOne® Twin mini  

zásobník na toaletný papier v kotúči

682000
Tork SmartOne Twin mini zásobník 

na toaletný papier v kotúči

473264
Tork Reflex papierová utierka  

Plus Centerfeed v kotúči

140278
Tork extra jemné  

papierové vreckovky na 
tvár – kocka

Tork systémy sa ľahko používajú a uľahčujú 
predchádzanie krížovej kontaminácii a zároveň 

zlepšujú váš imidž a skúsenosť. 

Tork systémy sa ľahko používajú a uľahčujú 
predchádzanie krížovej kontaminácii a zároveň 
zlepšujú váš imidž a skúsenosť. Tork PeakServe 

vysokokapacitné zásobníky pomáhajú šetriť 
čas vďaka menej času strávenému kontrolou 

a dopĺňaním zásobníkov. Ušetrený čas môžete 
venovať dôležitým úlohám v oblasti hygieny.

Tork poskytuje vysokokvalitné náplne s 
inovatívnymi zásobníkmi na vytvorenie bezpečnej 
a prívetivej atmosféry, čím sa zvyšuje bezpečnosť 

pacientov a spokojnosť návštevníkov.

420101
Tork Alcohol 

penový dezinfekčný 
prostriedok

420701
Tork extra jemné 

penové mydlo

420103
Tork Alcohol 

gélový dezinfekčný 
prostriedok

511055
Tork hygienický stojan

571600
Tork automatický zásobník na penové mydlo

Izby pacientov  
a ošetrovne  

Verejné toalety Spoločné priestory

140280
Tork extra jemné 

papierové vreckovky 
na tvár

140278
Tork extra jemné 

papierové vreckovky 
na tvár – kocka

140280
Tork extra jemné 

papierové vreckovky 
na tvár

140278
Tork extra jemné 

papierové vreckovky 
na tvár – kocka

140280
Tork extra jemné papierové 

vreckovky na tvár

Odporúčané Tork riešenia



272611
Tork Xpressnap® stolný zásobník  

na servítky

272901
Tork Xpressnap Fit® pultový zásobník  

na servítky

530178
Tork čistiaca utierka

Tork riešenia zaisťujú osvedčené postupy 
na dosiahnutie čistoty a pohodlia na týchto 

frekventovaných miestach. 

Tork riešenia podporujú najprísnejšie hygienické 
postupy a pomáhajú predchádzať infekciám 

a zlepšovať bezpečnosť.

654000
Zásobník na skladané utierky Tork

Odporúčané Tork riešenia

Kaviareň Upratovací vozík

Ako vám ešte môžeme 
pomôcť? 
Kontaktujte nás 
a porozprávajme  
sa o vašom podnikaní. 

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

Pokračovanie


