
Iba čisté ruky
dokážu pomôcť

Tork - starostlivosť o ruky

Chráňte svoje zdravie
a zabráňte šíreniu
infekcií
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Prečo mnoho zdravotných odborníkov
vníma slovo “dodržovanie” negatívne?
Spraviť si čas sami pre seba – pre vaše
ruky – by sa nemalo stať stresujúcou
aktivitou. Malo by to byť potešenie,
napriek tomu že je to povinné.

Umývanie rúk, niekoľkokrát denne, po dobu tridsiatich 

sekúnd je súčasťou osobnej hygieny. Je to tiež príležitosť

vydýchnuť si, zhromaždiť svoje myšlienky a starať 

sa o ruky, ktoré sa starajú o ostatných. Uľahčiť 

ošetrovateľom prístup ku kvalitnej starostlivosti o ich 

ruky nielen pomôže zlepšiť hygienu, ale tiež významne 

zníži riziko infekčnej nákazy v nemocniciach a klinikách. 

Máme všetko, čo potrebujete v boji proti infekciám.

Ponúkame kompletný rad šetrných a jemných výrobkov

pre starostlivosť o ruky určených na umývanie, sušenie, 

hydratáciu a dezinfekciu rúk. Podľa výskumu vieme, že 

v kombinácii so zásobníkmi Tork, ktoré sa vyznačujú 

vysokou kvalitou a atraktívnym dizajnom, venuje 

verejnosť viac pozornosti hygiene*. Neexistuje žiadny 

iný dodávateľ, ktorý ponúka hygienické prostriedky 

vhodné do všetkých priestorov zdravotníckych 

zariadení a zároveň nimi zjednodušuje jednotlivé kroky 

dodržovania hygienických požiadaviek.

*Až dva z piatich prípadov infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou sú spôsobené 

infekciou prostredníctvom rúk pracovníkov v zdravotníctve. Správa o dohľade - ECDC:

Dohľad nad antimikrobiálnou rezistenciou v Európe v roku 2011. www.ecdc.europa.eu

Zdravé ruky potrebujú starostlivosť



“Ruky zdravotníckeho
personálu musia byť 
čisté. Kompletný 
sortiment výrobkov 
starostlivosť o ruky 
značky Tork je navrhnutý 
tak, aby sa predchádzelo 
šíreniu infekcií a chránila 
pokožka rúk.”
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Ako zabrániť šíreniu infekcií
a chrániť pokožku rúk

Tork zjednodušuje každý krok hygieny rúk, počínajúc

umytím rúk až po hydratáciu, prostredníctvom šetrných

výrobkov pre starostlivosť o ruky a funkčných zásobníkov. 

Umývanie 

Extra jemné pre časté umývanie
Odporúčame extra jemné penové a tekuté mydlá vhodné 

na časté umývanie. Jemne čistia a sú bez prídavkov farbív 

a parfumácie. Dermatologicky testované. Bezdotykové 

zásobníky Tork.

Sušenie 

Efektívne a jemné sušenie
Odporúčame papierové utierky vysokej kvality, s ktorými

si usušíte ruky rýchlejšie a komfortnejšie. Tork utierky 

prémiovej a advance kvality pre časté sušenie rúk 

predstavujú účinné, rýchle a jemné hygienické riešenie. 

Sú vysoko savé a nedráždia pokožku. Bezdotykové 

zásobníky s tichým chodom.

Dezinfekcia
 
Infekcia končí tu
Gelové a tekuté dezinfekčné prípravky Tork spĺňajú

požiadavky umyvární operačných sál. Ani pri častom

použití nezanechávajú na rukách lepkavý pocit. Bez

prídavkov parfumácie. Manuálne zásobníky dostupné

i s lakťovou pákou.

Hydratácia 

Základný prípravok pre ochranu pokožky
Ideálne riešenie pre často umývané a dezinfi kované ruky.

Tork krém na ruky a telo je bohatý na vitamín E, stimuluje

regeneráciu pokožky, rýchlo sa vstrebáva a zanecháva

pokožku rúk jemnú a bez lepkavého pocitu. Bez

prídavkov farbív a parfumácie.
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Kedy sa starať
o svoje ruky?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča päť

základných situácií pre hygienu rúk. Výrobky Tork majú

zásadný význam v každom kroku.

Pacient sa cíti istejšie, keď vidí, že personál sa o svoje ruky stará.

1. Pred kontaktom s pacientom

2. Pred aseptickými činnosťami

3.   Po expozícii biologickým 
materiálom

4. Po kontakte s pacientom

5.  Po kontakte s okolím 
pacienta
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Vhodne umiestnené
zásobníky zvyšujú mieru
dodržiavania hygieny rúk
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Riadenie rizika,
inšpirujúce chovanie

Ľudia si často potrebujú pripomenúť, že by mali chrániť

seba aj ostatných. Historicky hygienické intervencie, ako

napr. pripomienky a plagáty, zvyšujú dodržiavanie hygieny

rúk, ale po ukončení kampane záujem prudko klesá. 

Jednako je preukázané, že vhodné umiestnenie 

hygienických zásobníkov podporuje a zvyšuje mieru 

dodržiavania hygienických zásad. I v kombinácii 

s multimodálnou kampaňou sú považované za

účinný stimul dodržiavania hygienických zásad.

Čistý a atraktívny dizajn zásobníkov a ich vhodné

umiestnenie sú kľúčom k zvýšeniu miery dodržiavania 

hygieny rúk. Zásobníky na dezinfekčné prípravky a mydlá 

majú moderný vzhľad vo vysokom lesku, sú nenáročné na 

údržbu a sú uzamykateľné pre lepšiu hygienu a bezpečnosť. 

Navyše zásobníky na papierové utierky se stali štandardom 

splňujúcom požiadavky na pohodlie a šetrnosť. Naše 

bezdotykové zásobníky sú dôležitou súčasťou akéhokoľvek 

hygienického riešenia a sú dôkazom, že funkčný a čistý 

vzhľad inšpiruje k lepšej hygiene. Referencie: uskutočnené štúdie, Erasmus MC University

Medical Center, Rotterdam, NL, 2011 - 2013. Do štúdie

bolo zahrnutých 30 oddelení z 16 nemocníc.

Vhodne umiestnené
zásobníky

63%
Kontroly
a inšpekcie

16%
Školenie
personálu

14%

E-vzdelávanie

7%

Čo najviac prispieva k dlhodobému
dodržiavaniu hygieny rúk?
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Verejné priestory

Odporúčané výrobky

Sušenie
Tork Xpress® zásobník na 
papierové utierky Multifold (H2)
Č. výrobku: 552000

 -  Systém dávkovania po jednotlivých 

utierkach - hygienické a ekonomické 

riešenie

Náplň: Advanced – Tork Xpress® 
jemné papierové utierky Multifold 

Č. výrobku: 120288

 - Vysoko absorpčné, jemné a šetrné 

k pokožke

Ošetrovne

Tork Mini zásobník na tekuté 
mýdlo (S2)
Č. výrobku: 561000

 - funkčný dizajn

Náplň: Tork neparfumovaný krém na ruky 
a telo Č. výrobku: 420202

 - Chráni a obnovuje prirodzené vlastnosti 

pokožky. Bez parfumov a farbív

Umývanie Dezinfekcia
Tork zásobník na tekuté 
a sprejové mydlo (S1/S11)
Č. výrobku: 560000

 - Jednoduché stlačenie zaisťuje ľahké 

dávkovanie

Náplň: Premium – Tork Alcohol gélový 
dezinfekčný prostriedok Č. výrobku: 

420103

 - Bezoplachová dezinfekcia, vhodná pre 

časté používanie. Vyhovuje normám 

EN 1500, EN 14476 a EN 12791

Tork zásobník na penové mydlo 
(S4)
Č. výrobku: 561500

 - Jednoduché stlačenie zaisťuje ľahké 

dávkovanie - ideálny pre deti a seniorov

Náplň: Premium – Tork extra jemné 
penové mydlo Č. výrobku: 520701

 - Dermatologicky testované a obsahuje 

ošetrujúce zložky, ktoré sú vhodné pre 

citlivú pokožku pri častom umývaní 

rukou.

Sušenie Hydratácia
Tork Xpress® zásobník na 
papierové utierky Multifold (H2)
Č. výrobku: 552000

 - Systém dávkovania po jednotlivých 

utierkach - hygienické a ekonomické 

riešenie

Náplň: Advanced – Tork Xpress® jemné
papierové utierky Multifold Č. výrobku: 

120288

 - Vysoko absorpčné, jemné a šetrné 

k pokožke

Umývanie Dezinfekcia
Tork zásobník na tekuté mýdlo 
s lakťovou pákou (S1)
Č. výrobku: 560100

 - Jednorazová náplň zaručuje vždy 

vysoko kvalitnú dezinfekciu

Náplň: Premium – Tork Alcohol tekutý 
dezinfekčný prostriedok Č. výrobku: 

420110

 - Bezoplachová dezinfekcia, vhodná pre 

časté používanie. Vyhovuje normám 

EN 1500, EN 14476 a EN 12791

Tork zásobník na tekuté mýdlo 
s lakťovou pákou (S1)
Č. výrobku: 560100

 - Jednorazová náplň zaručuje vždy 

vysoko kvalitné mydlo

Náplň: Premium – Tork extra jemné
tekuté mydlo Č. výrobku: 420701

 - Ideálny pre časté umývanie rúk. 

Bez parfumov a farbív

561500

552000

552000

560000

561000

520701

120288

120288

420103

420110

420202

Naše preverené a otestované kombinácie Vám umožnia uľahčiť výber, pretože sú založené 

na bežných potrebách našich zákazníkov a sú rozdelené do štyroch rôznych kategórií: 

Verejné priestory, Ošetrovne, Nemocničné izby a Umyvárne pred operačnými sály.

561000 4

560100 420701 560100
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Nemocničné izby

Umyvárne pred operačnými sály

Tork držiak dezinfekce rúk 
500 ml na lôžko
Č. výrobku: 511050

 - Pro fl exibilné umiestnenie priamo u lôžka 

pacienta. Dezinfekcia je k dispozícii 

pred, počas a po ošetrení pacienta.

Náplň: Premium – Tork Alcohol gélový 
dezinfekčný prostriedok Č. výrobku: 

511103, Tork Alcohol tekutý dezinfekčný 
prostriedok Č. výrobku: 511110

 -  Prenosná fľaša s pumpičkou pre 

fl exibilné umiestnenie

Sušenie Doplnky
Tork Xpress® zásobník na 
papierové utierky Multifold (H2)
Č. výrobku: 552000

 -  Systém dávkovania po jednotlivých 

utierkach – hygienické a ekonomické 

riešenie

Náplň: Advanced – Tork Xpress® 
jemné papierové utiery Multifold
Č. výrobku: 120288

 - Vysoko absorpčné, jemné a šetrné 

k pokožke

Umývanie Dezinfekcia
Tork zásobník na tekuté a 
sprejové mydlo (S1/S11)
Č. výrobku: 560000

 - Jednoduché stlačenie zaisťuje ľahké 

dávkovanie 

Náplň: Premium – Tork Alcohol tekutý
dezinfekčný prostriedok Č. výrobku: 

420110

 -  Bezoplachová dezinfekcia, vhodná 

pre časté použitie. Vyhovuje normám 

EN 1500, EN 14476 a EN 12791

Tork zásobník na penové mydlo 
(S4)
Č. výrobku: 561500

 - Jednoduché stlačenie zaisťuje ľahké 

dávkovanie - ideálny pre deti a seniorov

Náplň: Premium – Tork extra jemné
penové mydlo Č. výrobku: 520701

 -  Dermatologicky testované a obsahuje 

ošetrujúce zložky, ktoré sú vhodné pre 

citlivú pokožku pri častom umývaní 

rúk.

h 

ké

Sušenie
Tork Matic® zásobník na 
papierové utierky v kotúči - 
s Intuition™ senzorom (H1)
Č. výrobku: 551100

 -  Bezdotykový senzor – ručník je vnútri 

zásobníka chránený do doby použitia

Náplň: Premium - Tork Matic® jemné
papierové utierky v kotúči Č. výrobku: 

120016

 - Suší ruky rýchlo a dôkladne

Umývanie Dezinfekcia
Tork zásobník na tekuté mydlo 
s lakťovou pákou (S1)
Č. výrobku: 560100

 - Lakťová páka predchádza krížovej 

kontamináci

Náplň: Premium – Tork Alcohol tekutý 
dezinfekčný prostriedok Č. výrobku: 

420110

 -  Bezoplachová dezinfekcia, vhodná pre 

časté používanie. Vyhovuje normám 

EN 1500, EN 14476 a EN 12791

Tork zásobník na tekuté mydlo 
s lakťovou pákou (S1)
Č. výrobku: 56010

 - Lakťová páka predchádza krížovej 

kontaminácii

Náplň: Premium – Tork extra jemné
tekuté mydlo Č. výrobku: 420701

 - Ideálny pre časté umývanie rúk. 

Bez parfumov a farbív

561500

560100

552000

551100

560100

511050

520701

420701

120288

120016

420110

511103 / 511110

560000 420110



10

Tork zásobníky na mydlo a dezinfekciu

Číslo
výrobku Názov výrobku Dizajnový 

rad Farba Dostupné aj 
v čiernej farbe Materiál Rozmery

V x Š x H (mm)
Počet kusov 

v kartóne
Kód 

náplne

561600 Tork zásobník na penové mydlo – s Intuition™ senzorom Elevation Biela ABS 278 x 113 x 130 6 S4

561500 Tork zásobník na penové mydlo Elevation Biela ABS 286 x 113 x 105 12 S4

560000 Tork zásobník na tekuté mydlo  Elevation Biela ABS 291 x 112 x 114 12 S1

560100 Tork zásobník na tekuté mydlo s lakťovou pákou Elevation Biela ABS 291 x 112 x 114 8 S1

561000 Tork Mini zásobník na tekuté mydlo Elevation Biela ABS 206 x 112 x 114 12 S2

Tork tekuté a penové mydlá

Číslo
výrobku

Názov výrobku Typ 
prostriedku

Úroveň
kvality

Farba Vlastnosti Akreditácia Objem 
(ml)

Veľkosť 
dávky

Počet kusov 
v kartóne

Kód 
náplne

420701 Tork extra jemné tekuté mydlo Kozmetický Premium Biela 
Bez parfumov 

a farbív
1000 ~1ml 6 S1

520701 Tork extra jemné penové mydlo Kozmetický Premium Svetlo žltá
Bez parfumov 

a farbív
1000 ~0.4ml 6 S4

520801 Tork antimikrobiálne penové mydlo Biocidný Premium Číra
Čistí 

a dezinfi kuje

EN1276, 

EN1275
1000 ~0.4ml 6 S4

Tork hydratačné prostriedky

Číslo
výrobku

Názov výrobku Typ 
prostriedku

Úroveň
kvality

Farba Vlastnosti Akreditácia Objem 
(ml)

Počet kusov 
v kartóne

Kód 
náplne

420202 Tork neparfumovaný krém na ruky a telo Kozmetický Premium Biela
Hydratačný, bez

parfumov a farbív
475 8 S2

Tork Alcohol dezinfekčné prostriedky

Číslo
výrobku Názov výrobku Typ 

prostriedku
Úroveň
kvality Farba Vlastnosti Účinnosť Objem 

(ml)
Veľkosť 
dávky

Počet kusov 
v kartóne

Kód 
náplne

420103 Tork Alcohol gélový dezinfekčný prostriedok Novinka   Biocidný Premium Číra

Bezoplachová 

dezinfekcia vhodná 

na časté používanie

EN 1500

EN 14476

EN 12791

1000 ~1ml 6 S1

511103 Tork Alcohol gélový dezinfekčný prostriedok Novinka  Biocidný Premium Číra

Bezoplachová 

dezinfekcia vhodná 

na časté používanie

EN 1500

EN 14476

EN 12791

500 ~2ml 12

Prenosná

fľaša

s pumpičkou

590103 Tork Alcohol gélový dezinfekčný prostriedok Novinka  Biocidný Premium Číra

Bezoplachová 

dezinfekcia vhodná 

na časté používanie

EN 1500

EN 14476

EN 12791

80 – 24
Vrecková 

verzia

420110 Tork Alcohol tekutý dezinfekčný prostriedok Novinka  Biocidný Premium Číra

Bezoplachová 

dezinfekcia vhodná 

na časté používanie

EN 1500

EN 14476

EN 12791

1000 ~1ml 6 S1

511110 Tork Alcohol tekutý dezinfekčný prostriedok Novinka  Biocidný Premium Číra

Bezoplachová 

dezinfekcia vhodná 

na časté používanie

EN 1500

EN 14476

EN 12791

500 ~2ml 12

Prenosná

fľaša

s pumpičkou

Doplnky

Číslo
výrobku

Názov výrobku Farba Dostupné aj 
v čiernej farbe

Materiál Rozmery
V x Š x H (mm)

Počet kusov 
v kartóne

Kód 
náplne

511050 Tork držiak dezinfekcie rúk 500 ml na lôžko 
Novinka Sivá – Nerez oceľ – 20 –

511051 Tork spona dezinfekcie rúk 80 ml 
Novinka Biela – ABS – 50 –

511052 Ochranný kryt pod zásobník 
Novinka Biela – Kov – 6 S1/S11/S4

Vyberte si svoje výrobky pre hygienu rúk

Ponúkame široký rad dezinfekčných prostriedkov, mydiel a krémov, aby pokryli

všetky potreby našich zákazníkov. Naše hygienické zásobníky a jemné, vysoko

kvalitné papierové utierky stanovili štandard pre nadštandardnú starostlivosť. Pre viac

informácií o kompletnom sortimente Tork navštívte prosím www.tork.sk.
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Tork zásobníky na papierové utierky

Číslo
výrobku

Názov výrobku Dizajnový rad Farba Dostupné aj 
v čiernej farbe

Materiál Rozmery
V x Š x H (mm)

Počet kusov 
v kartóne

Kód 
náplne

551100 Tork Matic® zásobník na papierové utierky v kotúči - s Intuition™ senzorom Elevation Biela ABS 368 x 331 x 206 1 H1

551000 Tork Matic® zásobník na papierové utierky v kotúči Elevation Biela ABS 372 x 337 x 203 1 H1

552000 Tork Xpress® zásobník na papierové utierky Multifold  Elevation Biela ABS 444 x 302 x 102 1 H2

552100 Tork Xpress® Mini zásobník na papierové utierky Multifold Elevation Biela ABS 295 x 302 x 101 1 H2

552200 Tork Xpress® Countertop zásobník na papierové utierky Multifold Elevation Biela ABS 218 x 323 x 116 1 H2

Tork papierové utierky

Číslo
výrobku

Názov výrobku Úroveň
kvality

Materiál/
Farba

Vlastnosti Počet 
vrstiev

Šírka
(cm)

Dľžka 
kotúča

Počet kusov 
v kartóne

Kód 
náplne

120016 Tork Matic® jemné papierové utierky v kotúči

Premium

Celulóza / biela FSC 2 21 120 m
6 x 480

útržkov
H1

290067 Tork Matic® jemné papierové utierky v kotúči

Advanced
Celulóza + 

recykel / biela
– 2 21 150 m

6 x 600

útržkov
H1

Číslo
výrobku

Názov výrobku Úroveň
kvality

Materiál/
Farba

Vlastnosti Počet 
vrstiev

Počet
panelov/sklad

Rozmery útržku
Š x D (cm)

Počet kusov 
v kartóne

Kód 
náplne

100297
Tork Xpress® extra jemné papierové 

utierky Multifold

Premium
Celulóza 

/ biela
FSC 2 4/M 21,2x34 2100 H2

100288
Tork Xpress® jemné papierové utierky 

Multifold

Premium
Celulóza 

/ biela
2 4/M 21,2x34 2310 H2

100289
Tork Xpress® jemné papierové utierky 

Multifold

Premium
Celulóza 

/ biela
2 3/Z 21,2x25,5 3150 H2

120288
Tork Xpress® jemné papierové utierky 

Multifold

Advanced
Celulóza + 

recykel / biela
– 2 4/M 21,2x34 2856 H2

120289
Tork Xpress® jemné papierové utierky 

Multifold

Advanced
Celulóza + 

recykel / biela
– 2 3/Z 21,2x 25,5 3780 H2

Kompletnú ponuku výrobkov Tork nájdete v Tork produktovom katalógu, ktorý nájdete na stránkach www.tork.sk

alebo sa obráťte na člena obchodného tímu SCA.

Prihláste sa na test, v rámci ktorého
budú mať Vaši zamestnanci možnosť
zhodnotiť naše výrobky. Kontaktujte
svojho distribútora alebo člena
obchodného tímu SCA.

Ste pripravení vyskúšať
hygienické systémy Tork?

Môžeme Vám pomôcť s hygienou a prevenciou infekcií.

Hygienické systémy Tork maximálne napomáhajú

s dodržiavaním hygieny rúk a minimalizujú riziko krížovej

kontaminácie. Vyskúšajte ich a sami zistite, ako čisté ruky

môžu pomôcť chrániť ostatných.



Sme tu, aby sme Vám pomohli pomáhať
druhým.

Kontaktujte nás. Radi s Vami preberieme
možné riešenia, aby pre Vás bolo dodržovanie
hygienických predpisov jednoduchšie.

SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
AfH Professional Hygiene Europe
049 12 Gemerská Hôrka 
Slovenská republika
tel.: (+421) 587 860 212
fax: (+421) 587 860 333 
IČ: 36590941, DIČ: SK2021976946
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16322/V.

www.tork.sk, www.sca-tork.com 

Tork - starostlivosť o ruky




