
Kézhigiénia és felületfertőtlenítés

Egészségügyi megoldások



Ismerjük az igényeket

Egészségügyi elkötelezettség 
A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* cégnél régóta segítjük az egészségügyi dolgozókat abban, hogy napi 

munkájukat a legmagasabb szinten végezhessék.  

Az ezen a téren szerzett tapasztalatunk azt jelenti, hogy kemény munkánknak köszönhetően ismerjük az 

igényeket, amelyek kielégítésére fejlesztői csapataink újszerű megoldásokat kínálnak. 

Sokéves tapasztalatunk azt jelenti, hogy képesek vagyunk az igények kielégítésére, de nemcsak az egészségügyi 

eredetű fertőzéseknek a hatékony kézhigiénia és felületfertőtlenítés útján történő visszaszorítása terén, hanem 

számos egyéb területen is.   

A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* együttműködésével egészségesebbek lesznek az egészségügyi 

munkahelyek.

Kézhigiénia 
Az egészségügyi eredetű fertőzések visszaszorításában és megelőzésében kritikus fontosságúak az egészségügyi 

környezeten belüli hatékony kézhigiéniás programok.  

A kéz-kéz, kéz-felület és kéz-páciens érintkezések mind komoly veszélyt jelentenek a fertőzés átadásában. „A 

kézhigiénia 5 mozzanata” nevű programjában az Egészségügyi Világszervezet az átadási kockázat csökkentése 

céljából kézmosási és kézdörzsölési technikák rendszeres alkalmazását javasolja a pácienssel vagy annak 

környezetével való érintkezés előtt és után.

Felületfertőtlenítés 
A felület tisztasága szintén nagyon fontos tényező a keresztfertőzések kockázatának elkerülésére. A potenciálisan 

veszélyes baktériumok órákig is képesek megmaradni a szennyes felületeken, így növelve a továbbadás 

kockázatát.  

A fertőzések hatékony visszaszorítását célzó programok a felületek rendszeres tisztításán alapulnak.



A nap minden pillanatában a világon több mint 1,3 millió ember szenved 
valamilyen egészségügyi eredetű fertőzéstől.  
Ezek visszaszorításában komoly tényezőt jelentenek a megfelelő 
kézhigiéniás és felületfertőtlenítő programok.

 A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* egészségügyi 

megoldásaival kapcsolatos további  

információk itt találhatók www.kcprofessional.net/hu

1,3   millió



Alkalmazási térképezés

Az alkalmazási térképezésen keresztül megmutatjuk Önnek azt, hogy 

saját egészségügyi létesítményén belül melyek a higiéniás szempontból 

legfontosabb területek. Tapasztalatunk alapján ezután javaslatot teszünk 

arra, hogy cégünk higiéniás, törlő és biztonsági termékeinek széles skálájából 

melyik lehet az Ön igényeihez legjobban illő megoldás.  

Az eltérő igényű területek színkódos jelölésével és gyorsreferencia útmutatók 

alkalmazásával mindenki számára egyértelmű az, hogy hol segíthet a 

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*.   

Ezzel a módszerrel tudjuk biztosítani az Ön igényeinek teljes körű kielégítését.

 A pácienssel való 
érintkezés előtt
 A páciens megérintése előtt mosson kezet.

Aszeptikus feladat 
előtt
 Minden aszeptikus feladat előtt mosson kezet.

Mentők
Főbb igények: Hordozhatóság és helytakarékosság

Jellemző területek: Mentők 

Főbb termékigények: Hordozható kézfertőtlenítők, kompakt 
kézhigiéniás megoldások

Háttérüzem
Főbb igények: Az egészségügyi létesítmény 
folyamatos működésének biztosítása

Jellemző területek: Konyha, karbantartás

Főbb termékigények: Kézhigiénia, 
általános törlési megoldások, egyéni 
védőeszközök

A KÉZHIGIÉNIA  
5 MOZZANATA
Az Egészségügyi Világszervezet „A kézhigiénia öt 

mozzanata” nevű programjának és a  

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* kézhigiéniás és 

felületfertőtlenítő megoldásainak kombinációjával 

leküzdhetők az egészségügyi eredetű fertőzések. 
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Testnedvnek való 
kitettség kockázata 
után
 A testnedveknek való kitettség kockázata után 

(és a kesztyű levétele után) azonnal mosson 

kezet.

A pácienssel való 
érintkezés után
 Távozáskor mosson kezet, ha megérintette a 

pácienst vagy annak közvetlen környezetét.

Nyilvános
Főbb igények: A fertőzés bejutásának és terjedésének 
megakadályozása az egészségügyi intézményben

Jellemző területek: Bejárat, folyosók, nyilvános mosdók, étkezők 

Főbb termékigények: Kézfertőtlenítők, nagy kapacitású 
kézhigiéniás és általános törlési megoldások

Klinikai
Főbb igények: Az egészségügyi létesítmény olyan 
területei, ahol nagyon fontos a tökéletes higiénia

Jellemző területek: Kórtermek, kezelők, 
egyszemélyes szobák, nővérterek

Főbb termékigények: Érintésmentes kéztörlők és 
szappan, kézfertőtlenítők, fertőtlenítő kendők

A páciens 
környezetével való 
érintkezés után
Távozáskor mosson kezet, ha bármilyen 

tárgyat vagy bútort megérintett a páciens 

közvetlen környezetében – még ha a 

pácienssel nem érintkezett is.
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A hatékony kézmosáshoz és kézdörzsöléshez az Egészségügyi 

Világszervezet szappan, egyszer használatos kéztörlők és 

kézfertőtlenítők használatát javasolja.

5
A kézhigiénia 5 
mozzanata



Kézhigiénia 
Az egyszer használatos kéztörlők, hidratáló szappanok és kézfertőtlenítők cégünk által kínált 

skálája úgy biztosítja a hatékony kézmosáshoz és kézdörzsöléshez ajánlott elemeket, hogy közben 

gyengéden bánik a bőrrel.

A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* cégnél abban hiszünk, hogy a bőrrel gyengéden bánó 

kézhigiéniás termékek nagymértékben segítik a megfelelő munkavégzést.

Az AIRFLEX* anyagtechnológiával készülő KLEENEX® és SCOTT® márkanevű kéztörlők elsőrendű 

kézszárítást kínálnak, miközben lágyan és kímélően bánnak a gyakran mosott kezekkel.

Cégünk KLEENEX® márkanevű általános célú kéztisztítói, antibakteriális kéztisztítói és kézfertőtlenítői‡ 

komoly hidratáló hatás mellett hatékony kéztisztítást biztosítanak. 

‡Alkoholos vagy nem alkoholos hatóanyaggal. 

Felületfertőtlenítés 
A hagyományos törlőknél nagyobb hatékonyságúra† és a szokásos mosószerekkel való együttes 

alkalmazásra tervezett KIMTECH* WETTASK* törlőrendszerek hatékony felületfertőtlenítést kínálnak 

az egészségügyi végfelhasználó számára.  

Az újra felhasználható és visszazárható adagolóval hordozható, cseppálló és egylapos adagolás 

valósítható meg.

A WYPALL* X és WYPALL* L általános célú törlők számos formátumban kínálnak törlési 

megoldásokat az Ön tisztítási és törlési igényeire.

†A tesztet független laboratórium végezte.  

Termékmegoldások

Papírok 
A legfontosabb higiéniás termékek csoportját a toalettpapírok, kozmetikai kendők és 

illatosítók skálája zárja.

Egyéni védelem 
A Purple Nitrile kesztyűktől kezdve a tükröződésmentes szemüvegekig cégünk 

KLEENGUARD* és JACKSON SAFETY* márkanevű egyéni védőeszközeinek széles skálája 

a viselő elsőrendű védelmét szolgálja.
 A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* egészségügyi 

megoldásaival kapcsolatos további  

információk itt találhatók www.kcprofessional.net/hu
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CSÖKKENTS MA, ÜGYELJ A HOLNAPRA* – ez a KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* válasza a fenntarthatóság kérdésére.
Annak megértésével kezdődik, hogy az erőforrások mai felhasználási módja alakítja majd a holnap világát.

Ez vezetett arra bennünket, hogy a termék életciklusának minden szakaszában a fogyasztás csökkentésére összpontosítsunk – a 
tervezéstől és a gyártástól kezdve a forgalmazásig és a hulladékba helyezésig.

A csökkentés jelenti a kulcsszót az általunk és az ügyfeleink által folytatott tevékenységek környezeti kihatásának mérsékléséhez.
Ha többet szeretne megtudni erről: www.kcpreducetoday.com

CSÖKKENTS MA, 
ÜGYELJ A HOLNAPRA

A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* egészségügyi megoldásaival kapcsolatos 

további információk itt találhatók www.kcprofessional.net/hu

A kereskedő pecsétje


