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Zdravotnictví 
Kvalita zdravotní péče začíná dobrou hygienou
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Zdravotnictví

Pomůžeme vám vybrat si ten správný výrobek

Zajištění péče o pacienty, návštěvníky i personál znamená, že 
musíte zavést vysoké hygienické standardy. To, co je vyžadováno 
ve vašem podniku, je jedinečné pro služby, které nabízíte, 
a prostředí, ve kterém vaši pracovníci působí. Ať se jedná o domy 
s pečovatelskou službou, nemocnice nebo kliniky, najdete 
v našem sortimentu výrobky, které Vám usnadní udržet vysokou 
úroveň hygieny.

Jaké řešení je pro Vás nejlepší?

Vyvíjíme naše produktové řady, aby odpovídaly různým 
potřebám našich zákazníků.

Naše výrobky pro zdravotnická zařízení jsou navrženy tak, 
aby vyhovovaly těmto typům prostorů: 

Nemocniční pokoj 
Děje se zde hodně věcí na malém prostoru. Je nutné 
udržet vysokou úroveň hygieny bez tvorby nepořádku. 

Umývárna lékařů před operačním sálem 
Tam, kde je hygiena naprosto zásadní, jsou zapotřebí 
výrobky, které jsou vysoce účinné proti choroboplodným 
zárodkům, ale velmi šetrné k pokožce Vašich kolegů. 

Prostory pro nemocniční personál a veřejnost 
V prostorách zdravotnických zařízení se vždy pohybuje
mnoho lidí a i přesto, že zde nedochází přímo k ošetřování 
pacientů, je dodržení čistého a hygienického prostředí 
důležitou prevencí přenosu infekcí.

Ošetřovny 
Ošetřovací místnost musí být bezpečná pro pacienta 
i personál. Bezpodmínečné dodržování základních 
hygienických pravidel před, během a po ošetření zde hraje 
zásadní roli.

Domy s pečovatelskou službou
Není to pouze pokoj, je to něčí domov. Proto je velmi 
důležité zajistit vysokou úroveň hygieny tak, abychom 
podpořili pocit domácího prostředí. 

www.kalvei.cz    info@kalvei.cz   00420 222 515 930
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Naše specializované výrobky přinášejí komfort, pohodlí a hygienu 
během vyšetření, péče o pacienty a dalších procedurách.

Utěrky na otírání pacientů
Navržené pro práci s vodou 
a jemnými detergenty pro šetrnou, 
ale efektivní péči o pacienty.

Podložky na lůžka
Čistá a svěží podložka pro každého 
ošetřovaného pacienta. 

Tork dezinfekční prostředky
Ujistěte se, že zásobníky jsou vhodně 
umístěné a dezinfekční prostředky 
jsou pro Vaše kolegy snadno 
dostupné. Loketní páka pro prostředí, 
kde hygiena je na prvním místě.

Struktura naší nabídky

Spojte se s námi a domluvte 
si revizi dodržování hygieny 
na Vašem pracovišti
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Zdravotnictví

Představení našich výrobků

Náš prvotřídní sortiment zahrnuje podložky na lůžka a utěrky 
na otírání pacientů, které poskytují optimální komfort 
a úroveň hygieny během vyšetření či jiných procedurách.

Zásobník na podložky na lůžka

- Pro odvíjení role - šetří místo
- Snadné používání, snižuje odpad

Podložky na lůžka

- Pevné a snadno odvíjitelné
- Perforace napomáhá snížit odpad
-  1-vrstvý a 2-vrstvý materiál v různých délkách 

pro širší možnosti využití

Podložky na lůžka

Utěrky na otírání pacientů

Jednorázové utěrky na otírání pacientů 

- Pevné a vysoce absorpční
- Víceúčelové využití
- Nevlákní

Jemné utěrky na otírání pacientů  

-  Dávkování po jednotlivých útržcích 
– snižuje spotřebu

-  Dotýkáte se vždy jen utěrky, 
kterou používáte

-  Optimální jemnosti a pevnosti je dosaženo 
díky použití 1-vrstvé netkané textílie

Více informací 
naleznete na
www.tork.cz

Tork dezinfekční prostředky

Alcohol dezinfekční prostředky

- Vysoký obsah alkoholu: Velmi dobrá 
účinnost proti širokému spektru 
choroboplodných zárodků

- Obsahují hydratační složky: pomáhá 
chránit často dezinfikované ruce při 
náročných pracovních podmínkách 
a nezanechávají je lepkavé

- Dermatologicky testováno: prokázaný 
nedráždivý účinek i na citlivé pokožce 

EN 1500 
EN14476 
EN12791

Dezinfekční prostředky 
splňují nejpřísnější 
předpisy a normy.
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Výrobky pro zdravotnictví
Zdravotnictví

•  Jemné, pevné
a absorbující

•  Poskytují optimální
komfort, pohodlí
a vysokou
úroveň hygieny

•  Snadné používání

•  Šetří místo a snižuje odpad

129184

Číslo 
výrobku

Název Barva Kód náplně Materiál Počet kusů 
v kartonu

Rozměry V x Š x H 
(mm)

Počet 
kartonů 

na paletě

Zásobník na podložky na lůžka

129184 Tork Couch Roll Dispenser
Tork zásobník na podložky na lůžka Černá C1 Kov / plast 1 220 x 750 x 140 64

Zásobníky

124164 124163125250 124259

Náplně

Číslo 
výrobku

Název Materiál / 
Barva

Průměr 
role 
(cm)

Počet
vrstev

Délka 
role 
(m)

Délka 
útržku
(cm)

Šířka 
(cm)

Počet 
útržků / 

kusů 
v balení

Počet 
kusů 

v kartonu

Úroveň 
kvality

Kód 
náplně

Počet 
kartonů 

na paletě

Tork podložky na lůžka

125250 Tork Couch Roll 
Tork podložky na lůžka

Celulóza / 
Bílá 13,1 2 50 37,8 50 132 9 x 132 

útržků Advanced C1 24

124259 Tork Couch Roll
Tork podložky na lůžka

Celulóza / 
Bílá 13,1 2 50 37,8 59 132 9 x 132 

útržků Advanced C1 18

124164 Tork Couch Roll
Tork podložky na lůžka

Recykl /
Bílá 19 1 184,8 40 58 462 2 x 462 

útržků Universal C1 36

124163 Tork Couch Roll
Tork podložky na lůžka

Recykl /
Bílá 19 1 184,8 40 49,9 462 2 x 462 

útržků Universal C1 36

Tork utěrky na otírání pacientů

742200
Tork Soft Wash Cloth
Tork jemné utěrky 
na otírání pacientů

Netkaná 
textilie / 

Bílá
1 30 32 135 8 x 135 

= 1080 Premium 15

746000
Tork Disposable Towel
Tork jednorázové utěrky na 
otírání pacientů

Celulóza / 
Bílá 5 68 30 250 250 Advanced 30

746000742200
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Zdravotnictví

560000 560100 511050 511051

Zásobníky

Číslo 
výrobku

Název Designová 
řada

Kód náplně Barva Materiál Rozměry
V × Š × H (mm)

Počet kusů 
v kartonu

Počet
kartonů

na paletě

560000 Tork Liquid and Spray Soap Dispenser
Tork zásobník na tekuté a sprejové mýdlo 

Elevation S1/S11 Bílá ABS 291 × 112 × 114 12 27

560100 Tork Liquid Soap Dispenser – Arm Lever
Tork zásobník na tekuté mýdlo s loketní pákou

Elevation S1 Bílá ABS 291 × 112 × 114 8 24

Číslo 
výrobku

Název Barva Materiál Size H×W×D (mm) Počet kusů 
v kartonu

Počet
kartonů

na paletě

511050 Tork Bed Bracket for 500ml Hand Sanitizer
Tork držák dezinfekce rukou 500 ml na lůžko 

Šedá Nerez ocel 110 × 79 × 114 20 128  

511051 Tork Clip for 80ml Hand Sanitizer
Tork spona dezinfekce rukou 80 ml 

Bílá Plast 75 × 35 × 5 50 86  

511052 Tork Floor Protector for Skincare Dispenser
Tork ochranný kryt pod zásobník

Šedá Kov 110 × 79 × 114 20 84  

Náplně

Číslo 
výrobku

Název Kód náplně Úroveň 
kvality

Barva Typ 
prostředku

Vlastnosti Objem Počet 
kusů 

v kartonu

Účinnost

420103 Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer
Tork Alcohol gelový dezinfekční prostředek 

S1 Premium Čirá Biocidní Beoplachová 
dezinfekce vhodná 
pro časté použití

1 000 ml 6 EN 1500
EN 12791
EN 14476

511103 Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer
Tork Alcohol gelový dezinfekční prostředek 

Přenosná lahev 
s pumpičkou

Premium Čirá Biocidní Beoplachová 
dezinfekce vhodná 
pro časté použití

500 ml 12 EN 1500
EN 12791
EN 14476

590103 Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer
Tork Alcohol gelový dezinfekční prostředek 

Kapesní verze Premium Čirá Biocidní Beoplachová 
dezinfekce vhodná 
pro časté použití

80 ml 24 EN 1500
EN 12791
EN 14476

420110 Tork Alcohol Liquid Hand Sanitizer
Tork Alcohol tekutý dezinfekční prostředek  

S1 Premium Čirá Biocidní Beoplachová 
dezinfekce vhodná 
pro časté použití

1 000 ml 6 EN 1500
EN 12791
EN 14476

511110 Tork Alcohol Liquid Hand Sanitizer
Tork Alcohol tekutý dezinfekční prostředek  

Přenosná lahev 
s pumpičkou

Premium Čirá Biocidní Beoplachová 
dezinfekce vhodná 
pro časté použití

500 ml 12 EN 1500
EN 12791
EN 14476

•  Uzavřený systém a zadní smršťovací
stěna lahve zajišťují vysokou
úroveň hygieny

•  Bezdotykové dávkování při použití
loketní páky

• Nenáročné na údržbu

• Doplňky pro flexibilní umístění a použití

•  Účinné řešení: Prostředek je účinný proti
řadě různých choroboplodných zárodků

•  Časté použití: Zvlhčující přísady pro
velmi časté použití, nezanechává žádné
lepkavé zbytky

•  Hygienické řešení: Uzavřená lahev
náplně s jednorázovou pumpičkou
minimalizuje riziko křížové kontaminace

•  500 ml lahev s pumpičkou pro flexibilní
umístění a 80 ml kapesní verze pro
možnost mít dezinfekci stále při ruce

Tork dezinfekční prostředky

420103 420110 511110

511052

511103 590103




