
KONTROLUJTE NEDOSTATOČNÉ  
SUŠENIE RÚK 

Kontrolujte  Hygienu Rúk

Nedostatočné alebo neprimerané zariadenia na sušenie rúk:
• Zvyšujú riziko chorobnosti zamestnancov
• Prispievajú ku kontaminácii jedla
• Spôsobujú preplnenie umyvární
• Prispievajú k nespokojnosti zákazníkov

Špinavé ruky stoja firmy peniaze

PRÚDOVÉ VZDUCHOVÉ SUŠIČE  
8  Zvyšujú množstvo baktérií na rukách o 42%

8  Sú priaznivým prostredím pre baktérie 
a vyfúknu baktérie až do vzdialenosti 2 
metrov

8  Odfúknu vodu od sušiča na čo má za 
následok mokré a nehygienické podlahy

8  Sú hlučné

BAVLNENÉ UTERÁKY    
8  Ich použitie je považované za 

nehygienické

8  Rovnaké časti uteráku používajú rôzni 
ľudia

8 Ich uskladnenie môže byť nehygienické

8  Môžu sa spájať s nákladnými a 
neflexibilnými kontraktmi

TEPLOVZDUŠNÉ SUŠIČE 
8 Zvyšujú množstvo baktérií na rukách o 

254%

8  Umožňujú pomalé sušenie rúk  za 47 
sekúnd

8  Spôsobujú dlhé rady a mokré podlahy na 
vysoko frekventovaných miestach

8 Sú hlučné
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POVAŽOVANÉ ZA 
NEHYGIENICKÉ

PAPIEROVIÉ UTIERKY NA RUKY
4  Znižujú baktérie o 77%
4 Poskytujú rýchle sušenie rúk za 10 sekúnd
4  Znižujú riziko baktérií a vzájomnej nákaze na pracovisku
4  Sú najpreferovanejšie

NAJPREFEROVANEJŠIE

 Všetky údaje zo štúdie Westminsterskej univerzity z februára 2009 a Štúdie preferencií užívateľov Intermetra z júna 2008. 

Priemerné percentuálne údaje vyjadrujúce zmenu v množstve baktérií.



      

VYSOKO FREKVENTOVANÉ OBLASTI 

Vytvárajte príjemné a 
zdravé pracovné prostredie 
prostredníctvom hygienického 
sušenia rúk

Pomalé sušenie rúk a tvorenie 
radov spôsobuje nespokojnosť 
zákazníkov

ÚSPEŠNý PODNIK VYŽADUJE ČISTý 
VZDUCH, POVRCHY A RUKY

SPRACOVANIE POTRAVÍN

UMYVÁRNE NA 
PRACOVISKU
(kancelárie a výroba)

• Nižšia úroveň hygieny, ktorú poskytujú 
vzduchové sušiče a bavlnené uteráky môže 
viesť k zvýšeniu chorobnosti a zníženiu 
produktivity..

• Teplovzdušné sušiče spôsobujú dlhé rady a 
mokrú podlahu.

• Zásoby bavlnených uterákov sa ťažko 
dopĺňajú, čo môže viesť k návalom v 
umyvárňach

• Prúdové vzduchové sušiče môžu prenášať 10 
rôznych druhov škodlivých baktérií vo svojich 
vzdušných prúdoch. Môžu byť prenesené 
až do vzdialenosti 2 metrov a zvýšiť riziko 
kontaminácie jedla.

• Vzduchové sušiče môžu viesť k tvoreniu 
radov, čo môže mať za následok zníženie 
produktivity.

Vedúce poradenské zdravotnícke organizácie podporujú 
použitie papierových utierok na ruky vrátane:
• Svetovej zdravotníckej organizácie
• Medzinárodná federácia kontroly infekcií
• Ministerstvo práce, Francúzsko
• Federálne ministerstvo zdravotníctva a Inštitút Roberta Kocha, 
Nemecko

• Pracovná skupina pre prevenciu infekcií, Holandsko
• Federálna komisia pre ochranu zákazníkov a zdravia obyvateľstva, 
Rusko

HOTELY & REŠTAURÁCIE 

Znečistenie môže viesť k zastaveniu 
prevádzky reštaurácie

Dobrá hygiena rúk je kľúčom k 
znižovaniu prenosu infekcií v 
nemocniciach

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

• Prúdové vzduchové sušiče rozširujú baktérie 
prostredníctvom prúdov vzduchu.

• Dotyk so sušičom zvyšuje  riziko dotyku s 
baktériami iných ľudí.

• Zašpinené bavlnené uteráky môžu byť 
opakovane použité niekoľkokrát pred 
opraním.

• Vzduchové sušiče môžu ohroziť hygienu 
pretože baktérie sa dostanú späť na ruky po 
umytí.

• Bavlnené uteráky nie sú určené na jedno 
použitie  a preto nie sú vhodné pre použitie 
v prostredí poskytovania zdravotnej 
starostlivosti.• KLEENEX® a SCOTT® Utierky 

na ruky sú vyrobené 
prostredníctvom textilnej 
technológie jedinečnej 
AIRFLEX*.

• AIRFLEX* Textilné utierky na 
ruky absorbujú až  80% viac 
vody ako bežné uteráky, čím 
znižujú spotrebu a odpad.

• Hygienická voľba sušenia.

Výsledkom našej patentovanej 
technológie  je kvalitnejšia 
absorpcia a sila.

RIEŠENIE: 

AIRFLEx*

TEXTILNÉ UTIERKY NA 
RUKY

Organizácie podporili používanie papierových utierok na ich webových stránkach. Kontaktujte prosím Kimberly-Clark ohľadne 
zoznamu webových stránok.



AIRFLEX* textilné utierky na ruky sú jedinečne vyrobené tak, aby znižovali dopad na životné prostredie znižovaním 
odpadu a prepravných zdrojov.

• Spotreba drevených vlákien je o 17% nižšia ako pri tradičných výrobných postupoch
• Naše SCOTT® Stlačené rolované utierky na ruky sú balené tesnejšie, aby sa zmestilo o 50 % viac utierok do rovnako 

veľkej krabice v porovnaní s bežne používanými utierkami na ruky, čím sa znižuje odpad z obalov

Bezdotykový dávkovač 
rolovaných utierok na ruky
• Vhodný do vysoko frekventovaných 

umyvární

• Vysoká kapacita -rolka s dĺžkou 304m 
poskytuje až 500 usušení

• Hygienický - bezdotykový systém 
poskytuje čistú samostatnú utierku 
pripravenú na použitie, ktorej sa dotkne 
iba používateľ

AQUA* Dávkovač skladaných 
utierok na ruky
• Ideálna voľba pre hygienicky kritické 

prostredie

• Hygienický - každej utierky z dávkovača 
sa dotkne iba používateľ

• Vysoká kapacita

Dávkovač utierok na ruky 
Slimfold
• Vhodný pre menšie umyvárne alebo do 

väčších priestorov , kde je potrebných 
viac umyvární

• Šesťdielne riešenie utierky ponúka 
bežnú veľkosť utierky a tak nemá vplyv 
na kapacitu dávkovača

• Dávkovač ponúka až 250 utierok, viac 
ako 100 utretí rúk

Nahraďte Váš vzduchový sušič na ruky alebo bavlnené uteráky 
utierkami na ruky KLEENEX® alebo SCOTT® už dnes

Ponúkame tri jedinečné systémy, aby sme uspokojili potreby Vašej umyvárne

Navštívte www.kcprofessional.com/uk/handhygiene
www.kcpreducetoday.com

Sme odhodlaní presadzovať zásady udržateľnosti vo všetkom čo robíme
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