
• Design modular e dimensionável: Devido à natureza     
 modular do sistema, é possível adicionar novos módulos   
 para aumentar a capacidade de distribuição da máquina. 

• Visibilidade do stock: A janela de vidro permite-lhe ver os 
 artigos disponíveis. 

• Redução de custos: A máquina de distribuição ajuda a  
 otimizar o uso do vestuário. 

• Vários produtos: Cada módulo tem capacidade para 
 armazenar oito produtos diferentes.

Os dispensadores de vestuário de proteção da Medline 
é uma solução prática para armazenar e distribuir roupa 
de uso único. O nosso dispensador inteligente funciona 
como uma máquina de venda e fornece-lhe o produto 
certo na hora certa.

Estes dispensadores têm capacidade para armazenar e 
distribuir vários tipos de vestuário de proteção. Têm uma 
estrutura modular e uma capacidade máxima de 400 
artigos, pelo que se adaptam fácilmente às necessidades. 
Os módulos do dispensador estão disponíveis em duas 
dimensões diferentes: 70 cm e 115 cm de largura.

Quais são as principais características dos dispensadores de equipamento 
de proteção individual da Medline?
• Gestão online: Cada dispensador está ligado à MedStock, a plataforma de gestão de stock,  
 baseada na Web, da Medline. A MedStock fornece  
 relatórios de utilização em tempo real e permite criar  
 novos utilizadores e remover antigos.
 
• Serviço 24 horas: A máquina oferece o serviço de dispensar  
 o vestuário durante as 24 horas do dia, os 7 dias por semana.
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DISPENSADORES DE 
VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO

• O utilizador identifica-se com 
um cartão ou um código de 
acesso.

• Em seguida, o utilizador 
seleciona o tamanho e o tipo  
de vestuário pretendido.

•  O vestuário está disponível e 
é fornecido de imediato pela 
máquina ao utilizador.

•  O sistema regista a seleção 
e atribui-a a um centro de 
custos.

Para obter mais informações sobre as máquinas de distribuição da Medline, 
contacte o seu representante de vendas ou visite-nos em: www.medline.eu/pt

COMO FUNCIONA?


