
Hygiena rukou a dezinfekce povrchu

Nabídka pro zdravotnictví



Chápeme vaše požadavky

Zaměřeno na zdravotnictví 
Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* má za sebou dlouhou historii pomoci zdravotníkům při výkonu 

jejich denních povinností v souladu s nejpřísnějšími normami.  

Naše zkušenosti v tomto oboru znamenají, že tvrdě pracujeme na pochopení vašich potřeb a naše vývojové týmy 

se snaží o jejich splnění pomocí inovačních řešení. 

Mnoho let našich zkušeností a znalostí znamená, že vám můžeme pomoci splnit vaše požadavky nejenom 

omezením šíření infekce získané ve zdravotnickém zařízení zavedením účinné hygieny rukou a dezinfekce 

povrchu, ale i v mnoha dalších důležitých oblastech zdravotnického zařízení. 

Spolupráce se společností KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* pomáhá vytvářet zdravější zdravotnická 

pracoviště.

Hygiena rukou 
Pro omezení infekce a prevenci infekce získané ve zdravotnickém zařízení jsou nejdůležitější účinné programy 

hygieny rukou ve zdravotnickém prostředí.  

Infekce se může přenášet vzájemným dotykem rukou, dotykem ruky nějakého povrchu a dotykem pacienta. 

Světová zdravotnická organizace doporučuje ve svém programu minimalizace přenosu infekce "Pět momentů 

pro hygienu rukou" - pravidelné používání speciální techniky mytí a sušení rukou před kontaktem s pacientem a 

jeho bezprostředním okolím i po něm.

Dezinfekce povrchu 
Čistota povrchu představuje při odstraňování křížové infekce další velmi důležitý faktor. Potenciálně škodlivé 

bakterie mohou na špinavém povrchu přežívat mnoho hodin a zvyšovat tak nebezpečí následného přenosu.  

Proto jsou účinné programy k zabránění infekce založeny na pravidelném čištění povrchů.



V každém okamžiku trpí infekcí získanou ve zdravotnickém zařízení více 
než 1,3 milionu lidí.  
Pro snižování tohoto počtu jsou nejdůležitějším faktorem programy pro 
dobrou hygienu rukou a dezinfekci povrchu.

 Další informace o nabídce řešení společnosti  

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*pro  zdravotnická  

zařízení můžete najít na www.kcprofessional.cz

1,3   milionu



Způsob použití

Zaměřili jsme se na zmapování různého použití výrobků a zjištění klíčových 

hygienických požadavků na zdravotnickém pracovišti. Na základě naší 

zkušenosti jsme pak pomocí tohoto nástroje doporučili nejlepší řešení z naší 

široké nabídky výrobků pro hygienu, stírání a bezpečnost, která splňují vaše 

požadavky.  

Díky barevnému označení, kterým jsme odlišili prostory s různými potřebami, 

a rychlým průvodcům výrobky snadno pochopíte, jak vám může  

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* pomoci.   

Tímto způsobem můžeme zaručit splnění vašich klíčových požadavků ve 

všech jednotlivých částech zdravotnického zařízení.

 Před kontaktem s 
pacientem
 Umyjte si ruce před příchodem k pacientovi, 

ještě než se ho dotknete.

Před sterilním  
výkonem
 Umyjte si ruce bezprostředně před sterilním 

výkonem.

Sanitka
Klíčový požadavek: Přenosnost prostředků a úspora místa

Typické prostory: Sanitky 

Klíčové produkty: Přenosné dezinfekční prostředky, kompaktní řešení 
pro hygienu rukou

Zázemí
Klíčový požadavek: Zajištění hladkého 
chodu zdravotnického zařízení

Typické prostory: Kuchyně, údržba

Klíčové produkty: Hygiena rukou, 
univerzální utěrky, osobní ochranné pomůcky

5 VAŠICH MOMENTŮ PRO 
HYGIENU RUKOU
Program Světové zdravotnické organizace "Pět 

momentů pro hygienu rukou" spolu s nabídkou řešení 

pro hygienu rukou a dezinfekci povrchu od společnosti 

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* může pomoci snížit 

počet infekcí získaných ve zdravotnickém zařízení. 
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Po riziku vystavení 
nějaké tělesné  
tekutině
 Umyjte si ruce okamžitě po riziku vystavení 

nějaké tělesné tekutině (a po stažení rukavic).

Po kontaktu  
s pacientem
 Umyjte si ruce po kontaktu s pacientem a jeho 

okolím

Veřejná část
Klíčový požadavek: Zabránit vstupu infekce a jejímu šíření ve 
zdravotnickém zařízení

Typické prostory: Vchod, chodby, veřejné umývárny a toalety, 
restaurace 

Klíčové produkty: Dezinfekční prostředky, velkokapacitní hygiena 
rukou, univerzální utěrky

Klinická část
Klíčový požadavek: Prostory zdravotnického zařízení 
s největšími nároky na nejpřísnější hygienu

Typické prostory: Nemocniční pokoje, vyšetřovny 
pacientů, jednolůžkové pokoje pro pacienty, sesterny

Klíčové produkty: Bezdotykové zásobníky na ručníky 
a dávkovače mýdel, dezinfekční prostředky, dezinfekční 
utěrky

Po kontaktu s okolím 
pacienta
Umyjte si ruce po odchodu pacienta a 

to i vpřípadě, že jste se dotkli jakéhokoli 

předmětu nebo nábytku v bezprostředním 

okolí pacienta - i když jste se pacienta vůbec 

nedotkli.

3. 4. 5.



Světová zdravotnická organizace doporučuje k používat k účinnému 

mytí rukou mýdlo, jednorázové ručníky a dezinfekční prostředky 

na ruce.

5
Momentů pro 
hygienu rukou



Hygiena rukou 
Naše řada ručníků na jedno použití, zvlhčujících mýdel a dezinfekčních prostředků splňuje všechna 

doporučení pro účinné mytí a sušení rukou, a přitom šetří pokožku.

Ve společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* věříme, že produkty hygieny rukou, které šetří 

pokožku, pomáhají zaměstnancům v dodržování hygienických norem.

Naše řada značek ručníků KLEENEX® a SCOTT® vyrobených technologií tkaniny AIRFLEX* nabízí 

vynikající sušení rukou, a přitom je měkká a příjemná i při častém mytí rukou.

Naše univerzální značková tekutá mýdla KLEENEX®, antibakteriální tekutá mýdla a dezinfekční 

prostředky na ruce‡ nabízejí dokonalé umytí rukou a lepší zvlhčující vlastnosti. 

‡K dispozici v aktivní ingredienci s alkoholem nebo bez alkoholu 

Dezinfekce povrchu 
Stírací systém KIMTECH* WETTASK* je určen pro náročnější stírání† než tradiční utěrky s řadou 

běžných detergentů. Tento systém nabízí efektivní řešení k dezinfekci povrchu pro koncového 

uživatele ze zdravotnictví.  

Utěrky lze použít opakovaně a uzavíratelný zásobník umožňuje přenosné odebírání po jednom útržku 

bez nebezpečí rozlití.

Univerzální utěrky WYPALL* X a WYPALL* L nabízejí různé možnosti stírání v široké škále velikostí, 

které uspokojí veškeré vaše požadavky na stírání a čištění.

†Zkoušky provedla nezávislá laboratoř.  

Nabídka výrobků

Nabídka papírových produktů                                            
Doplňková řada toaletního papíru, kapesníčků na obličej a osvěžovačů vzduchu 

završuje balíček základních hygienických potřeb.

Osobní ochrana 
Počínaje rukavicemi Purple Nitrile a konče ochrannými brýlemi proti záření je 

celá naše rozsáhlá řada osobních ochranných pomůcek značek KLEENGUARD* a 

JACKSON SAFETY* navržena k zajištění dokonalé ochrany uživatele.
 Další informace o nabídce řešení společnosti  

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* pro zdravotnická  

zařízení můžete najít na www.kcprofessional.cz
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Heslo ŠETŘEME DNES, RESPEKTUJME ZÍTŘEK* je vyjádřením přístupu společnosti 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* k trvale udržitelnému rozvoji.

Jsme si vědomi toho, že současné způsoby využívání přírodních zdrojů mají vliv na budoucí podobu našeho světa. 
Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na snižování spotřeby v každé fázi životního 

cyklu výrobku – od návrhu a výroby až po distribuci a likvidaci.
Snižování je klíčem k omezování dopadu našich činností na životní prostředí stejně jako činností našich zákazníků.

Další informace na: www.kcpreducetoday.com

ŠETŘEME DNES
RESPEKTUJMTE ZÍTŘEK

Další informace o nabídce řešení společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 

pro zdravotnická zařízení můžete najít na www.kcprofessional.cz

Razítko obchodního zástupce


