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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Апарат для надягання бахіл
Сучасний апарат для надягання бахіл на основі поліпропілену

Апарат для надягання бахіл на основі поліпропілену призначений для швидкого і комфортного
надягання захисного покриття на різне взуття.
Такий апарат може використовуватися відвідувачами будь-яких медичних установ, салонів краси, фітнесцентрів, басейнів, музеїв та інше. Цей спосіб повністю виключає повторне використання бахіл, дуже
економічний і швидкий.
Формування бахіл з термоусадочної плівки відбувається за 3 секунди. Захисне покриття щільно облягає
взуття будь-якого типу, в тому числі з каблуком. Температурний режим формування абсолютно
безпечний для ніг і не пошкоджує взуття.
Апарат для надягання бахіл на основі поліпропілену працює абсолютно безшумно. Відвідувач настає на
сектор з плівкою на фронтальній стороні, подається потік теплого повітря і формується захисне
покриття.
Бахіли з термоплівки не спадають, не рвуться, мають вишуканим і естетичним виглядом. Сам прилад має
компактні габарити та легко встановлюється при вході в «чисті зони».
Для формування бахіл використовується ПВХ плівка. Одного рулону плівки в середньому вистачає на 500
відвідувачів. Заміна рулону проста, безпечна і не займає багато часу. Кількість залишилася плівки
відбивається на дисплеї.
Машина запрограмована на роботу в декількох температурних режимах. Вибір режиму залежить від
температури навколишнього середовища. Існують модифікації з ручкою для підтримки літніх пацієнтів і
вагітних жінок.
Переваги машини для одягання бахіл:
Швидкість - формування захисного покриття займає від 3 до 5 секунд
Простота - при одяганні бахіл не потрібно нагинатися
Гігієнічність - нема потреби бруднити руки
Міцність - плівка стійка до механічного впливу
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Атрибут іміджу - додатковий плюс в боротьбі з конкурентами
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