
Egészségügyi megoldások

Alkalmazási térkép és termékútmutató
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Gyors áttekintő útmutató
Az alkalmazási térképen megjelölt szükségletekkel együtt ez a gyorsreferencia táblázat mutatja az egyes 
egészségügyi területek legfőbb termékigényeit.

A konkrét KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* termékajánlatok részletei a térkép hátoldalán levő 
termékútmutatóban találhatók.

   HELYISÉG KÉZTÖRLŐK SZAPPANOK FERTŐTLENÍTŐK TÖRLŐK EGYÉNI VÉDELEM EGYÉB
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Termékútmutató
Az alábbi táblázatban azon termékek szerepelnek, amelyeket a korszerű egészségügyi 
létesítmények különböző területein felmerülő igények és szükségletek kielégítésére ajánlunk.    
   
További információkért forduljon helyi kereskedelmi képviselőjéhez, vagy kattintson a  
www.kcprofessional.net/hu címen található internetes oldalunkra

KÉZTÖRLŐK ÉS ADAGOLÓK

TERMÉKLEÍRÁS KÓD DOBOZ TARTALMA

KLEENEX® Xtra kéztörlő – közepes, fehér, 1 réteg 6669 15  x 240  = 3600

KLEENEX® Slimfold kéztörlő – fehér, 1 réteg 5856 16  x 110  = 1760

SCOTT® Kéztörlő – fehér, 1 réteg 6667 6  x 304,8 m

SCOTT® Slimroll kéztörlő – fehér, 1 réteg 6657 6  x 165 m

AQUA* Hajtogatott kéztörlő-adagoló – egymásba fűzött kéztörlő 6973 1  (MA40 x SZ32 x MÉ6 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Slimfold kéztörlő-adagoló 6904 1  (MA37 x SZ23 x MÉ7,5 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Érintésmentes kéztörlő-adagoló 9991 1  (MA42 x SZ32 x MÉ25 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Slimroll kéztörlő-adagoló 11833 1  (MA42 x SZ32 x MÉ26 cm)

SZAPPANOK ÉS ADAGOLÓK

TERMÉKLEÍRÁS KÓD DOBOZ TARTALMA

KLEENEX® Luxury habszappanos kéztisztító gyakori használatra, átlátszó 6344 2  x 1200 ml

KLEENEX® Luxury habszappanos kéztisztító gyakori használatra, átlátszó 6342 6  x 1000 ml

KLEENEX® kéztisztító gyakori használatra, átlátszó 6333 6  x 1000 ml

KIMCARE ANTIBACTERIAL* Luxury antibakteriális habszappanos kéztisztító, átlátszó 6341 6  x 1000ml

KIMCARE ANTIBACTERIAL* Antibakteriális kéztisztító, sárga 6334 6  x 1000ml

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Elektronikus bőrápoló-adagoló 92147 1  (MA29 x SZ19 x MÉ10 cm)

AQUA* kéztisztító-adagoló 6976 1  (MA25 x SZ15 x MÉ13 cm)

AQUA* Luxury habszappanos késztisztító-adagoló   6983 1  (MA25 x SZ15 x MÉ13 cm)

AQUA* kéztisztító-adagoló (könyökkel működtethető) 6952 1  (MA25 x SZ15 x MÉ22 cm)

FERTŐTLENÍTŐK

TERMÉKLEÍRÁS KÓD DOBOZ TARTALMA

KLEENEX® Hidratáló alkoholos instant kézfertőtlenítő – 1200 ml 6359 4  x 1200 ml

KLEENEX® Hidratáló alkoholos instant kézfertőtlenítő – 1000 ml 6358 6  x 1000 ml

KLEENEX® Hidratáló alkoholos instant kézfertőtlenítő – 480ml 6357 12  x 480 ml

KLEENEX® Hidratáló alkoholos instant kézfertőtlenítő – 50 ml 6356 24  x 50 ml

KLEENEX® Luxury nem alkoholos habszappanos instant kézfertőtlenítő – 1200 ml 6353 4  x 1200 ml

KLEENEX® Luxury nem alkoholos habszappanos instant kézfertőtlenítő – 1000 ml 6352 6  x 1000 ml

KLEENEX® Luxury nem alkoholos habszappanos instant kézfertőtlenítő – 480 ml 6351 12  x 480 ml

KLEENEX® Luxury nem alkoholos habszappanos instant kézfertőtlenítő – 50 ml 6350 24  x 50 ml

TÖRLŐK

TERMÉKLEÍRÁS KÓD DOBOZ TARTALMA

KIMTECH* WETTASK* DSX törlő 7762 6        x 90  = 540

KIMTECH* WETTASK* DS törlő 7767 6        x 90  = 540

KIMTECH* WETTASK* adagoló 7921 4    

WYPALL* X50 törlőkendő 7441-4 6    x 50  = 300
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Egy tipikus egészségügyi létesítményben sok különböző terület található, eltérő higiéniás és egyéni védelmi 
igényekkel. 

Cégünk egészségügyi alkalmazási térképe kiemeli az egyes területek főbb kézhigiéniás és felületfertőtlenítő 
igényeit, és – a gyorsreferencia útmutatóval és a terméktáblázattal együtt – jól használható a 
követelmények szerinti termékmegoldás meghatározásához.

Egészségügy

Nővértér

Egy átlagos napon a nővérszemélyzetnek sokszor kell 
kezet mosnia és szárítania, illetve kézfertőtlenítőket 
használnia. 

A kézbőr károsodásának elkerülése érdekében 
mindenképpen hidratáló szappanokra, fertőtlenítőkre 
és puha kéztörlőkre van szükség.

Egyszemélyes szobák

Az egyszemélyes szobáknak kényelmesnek kell 
lenniük, miközben a páciens személyi higiéniás 
követelményeinek kielégítése mellett hatékony 
kézhigiéniát biztosítanak úgy a páciens, mint 
az egészségügyi dolgozó számára. 

A keresztfertőzések elkerülése érdekében 
hatékony takarítást kell végezni minden páciens 
távozása után.

Karbantartás

Mivel a dolgok sajnos nem mindig a 
várakozások szerint alakulnak, így időnként különböző 
javításokra van szükség. 

A cégünk által kínált védőruhák, maszkok, szemüvegek 
és kesztyűk skálája biztosítja azt, hogy munkájuk során 
a karbantartók mindig megfelelően védve legyenek.

Mentők

Nyilvános

Klinikai

Háttérüzemi

®/*A Kimberly-Clark Worldwide, Inc. védjegyei. ©2011 KCWW Kiadványkód: ID 4599.17 H 01.11
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Egészségügy

Mentők

A mentőautó sofőröknek komoly feladatot jelenthet 
a különböző fényviszonyok közötti vezetés. Ebben 
segítenek cégünk JACKSON SAFETY* szemüvegei.

Mozgékonyságuk és a bennük levő tér szűkössége miatt 
a mentőautókban hordozható kézfertőtlenítőkre és 
kompakt kézhigiéniás rendszerekre van szükség.

Kórtermek

Az egészségügyi dolgozók és páciensek 
magas szintű interakciójához olyan jól 
megközelíthető és nagy kapacitású 
kézhigiéniás megoldások szükségesek, 
amelyek védik a kezet és a fertőzések 
ellen is védelmet nyújtanak.

A betegterek rutintakarítása 
nagyon fontos a keresztfertőzések kockázatának 
csökkentéséhez.

Nyilvános mosdók

Az egészségügyi környezetben kiemelt jelentőséggel bír 
a mosdók legmagasabb szintű személyi és kézhigiéniája 
– ezt a célt szolgálja az emberek által szívesen használt 
rendszerek alkalmazása. 

A legmagasabb szintű higiénia biztosítására 
képes érintésmentes megoldások használatával a 
mosdóban található kórokozók a mosdóban tarthatók. 
Nélkülözhetetlenek a rendszeres takarítások, hogy 
a kockázatnak kitett felületeken soha ne legyen 
szennyeződés.
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Étkező

Alapvető fontosságú, hogy a kezeken található 
baktériumokat evés előtt sikerüljön eltávolítani, 
evés után pedig kezet lehessen mosni. Az ilyen terek 
tisztasága nem csupán az étkezőt használók közérzete 
miatt fontos, hanem azért is, hogy jó higiéniás kép 
alakuljon ki a kórházról a látogatókban. 

Az elcseppenéseket gyorsan fel kell törölni, az asztalok 
tetejét pedig jól meg kell tisztítani.

Bejárat

A betegek és látogatók nagy forgalma miatt egy átlagos 
kórházban komoly kockázatot jelentenek a behurcolt 
fertőzések. 

Nagyon fontos a használatra ösztönző, de a lopást 
megakadályozó hatékony kézfertőtlenítők alkalmazása.

Kezelők

A kisebb kezelőkben magas szintű kézhigiénia 
szükséges, de olyan kompaktabb formában, ami illik a 
környezethez és a rendszerint kisebb forgalomhoz.

Nagy betegforgalom esetén a felületeknél olyan 
tisztítási és lefedési megoldások szükségesek, amelyek 
két páciens között gyorsan elvégezhetők.

Konyha

A szigorú higiéniás eljárások mindig létfontosságúak 
minden ételkészítő helyen.  
Az elcseppenések feltörlését és a felületek letörlését 
biztosító törlőrendszerekhez való gyors hozzáférés 
nélkülözhetetlen. 

Fontos, hogy a kézhigiéniás eszközök érintésmentesek, 
nagy kapacitásúak és könnyen hozzáférhetők legyenek.

Folyosók

Egy nagyobb kórház esetén a fertőzések egyik helyről 
a másikra való átadása komoly kockázatot jelent. 
Átgondoltan elhelyezett kézfertőtlenítő állomások 
nyújthatnak védelmet a bejövő fertőzések, valamint 
a kórokozók kedvenc helyének számító ajtókilincsek 
esetleges szennyeződései ellen.

A fertőtlenítő kendőkkel való rutintörlés segít 
csökkenteni a kéz koszos felületekről való 
újraszennyeződésének kockázatát.
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