Valinor, v.o.s. Pardubice
®

professional systems

Profesionální systémy pro aplikace dezinfekční chemie ve
zdravotnických provozech

Nabízíme a provádíme
Vzdělávání a školení v oblasti manipulace s přípravky obsahujícími nebezpečné látky. Kurzy jsou
součástí tzv. „celoživotního profesního vzdělávání“
Proškolení osob v bezpečnosti práce pro aplikace dezinfekčních přípravků ve zdravotnictví a obdobných provozech.
Přípravu a vypracování dezinfekčních plánů a provozních řádů pro pracoviště používající dezinfekční
přípravky.
Technickou pomoc při instalaci, prodej, montáže, servis dávkovacích a směšovacích zařízení pro
aplikace CHL včetně dodávek a instalací hygienických systémů nebo jejich částí.

Elfo, s.r.o. Pardubice
Specializovaná distribuce dezinfekčních přípravků pro zdravotnické
a ostatní provozy
autorizované zastoupení ECOLAB®

Realizujeme
Specializovanou distribuci obsahující především dezinfekční přípravky pro zdravotnické a ostatní
provozy.
Logistiku a prodej výrobků společnosti Ecolab, včetně dalšího sortimentu ﬁrem Olympus Czech
Group, Schűlke CZ, Dr. Weigert a ostatních výrobců dezinfekční chemie.

KONTAKT

Valinor, v.o.s.
tel +420 602 449 311 *
web www.valinor.eu, .cz
mail myska@valinor.eu
valinor@valinor.cz

Elfo, s.r.o.
tel +420 777 911 691 *
+420 777 911 494
web www.elfosro.cz
mail odbyt@elfosro.cz

*tel +420 466 400 777
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®

professional systems

Variabilní systém zajišťující komplexní řešení
dezinfekce a hygieny v provozu zařízení
poskytujících zdravotnickou a sociální péči

Zahrnuje požadavky na:
dezinfekci a sanitaci všech provozních prostor,
zajištění hygieny a dezinfekce kuchyňského provozu včetně nádobí a technického vybavení,
zpracování postupů hygieny textilu, praní a dezinfekce problematického prádla,
technické pomůcky a aplikátory pro dezinfekci, mytí a úklid prostor a osob – dávkovače dezinfekcí
a mýdel, uklidová technika, zařízení pro přípravu pracovních roztoků apod.,
dezifekci a ochranu pokožky osob před působením nežádoucích mikroorganismů včetně její
reparace a ošetření,
školení pracovníků zařazené v systému celoživotního vzdělávání,
doplnění provozních řádů a přípravu dezinfekčních plánů, spolupráci a jednání s hygienickou
službou včetně zapracování jejích požadavků a připomínek,
rychlý servis a poradenství veškerých poskytnutých zařízení a dodaných výrobků vč. zaškolení
obsluhy,
řešení nestandardních situací v souvislosti s provozem zařízení v oblasti dezinfekce a ošetření osob
a materiálu při kontaminaci nežádoucími mikroorganismy,
dodávky výrobků a služeb na základě potřeb a požadavků koncového i velkoobchodního
odběratele.
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