
Nr Emertimi Specifikime Njesia cmimi/njesi  TOTALI  Fondi limit  QSUT  SUSN 

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope                           50                                      -                                   50 

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope                        100                                      -                                   70                              30 

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope                        100                                      -                                   70                              30 

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope                        100                                      -                                   70                              30 

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale                     1,100                                      -                                 130                            130 

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti                        100                                      -                                   70                              30 

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope                120,000                                      -                           20,000                      10,000 

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope                     1,000                                      -                                 400                            180 

SHPERNDARJA



Nr Emertimi Specifikime Njesia cmimi/njesi  TOTALI  Fondi limit  QSUT  SUSN 

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope                   25,000                                      -                           18,000                        7,000 

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope                     1,000                                      -                                 600                            400 

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope                   62,000                                      -                             5,000                        8,000 

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope                     2,000                                      -                             1,000                        1,000 

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope                170,000                                      -                           10,000                        8,000 

-                                  



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 SUT  SUOGJ1  SUOGJ2  Spitali Durres  Spitali Shkoder 

                             10                              10                              10                              50                       50 

                       3,000                        2,000                        2,000                        3,500                 3,500 

                             43                              10                              10                              10                       10 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 SUT  SUOGJ1  SUOGJ2  Spitali Durres  Spitali Shkoder 

                       5,000                        1,000                        1,000                        5,000                 5,000 

                       8,000                        3,000                        3,000                        5,000                 5,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 Spitali Kruje  Spitali Berat  Spitali Diber  Spitali Elbasan  Spitali Gjirokaster 

                      20                              20                       30                              20 

                          2,000                        2,000                        2,000                        2,000                        2,000 

                                  5                         8                                8                         8                                8 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 Spitali Kruje  Spitali Berat  Spitali Diber  Spitali Elbasan  Spitali Gjirokaster 

                          5,000                 4,500                            500                 2,000                        2,000 

                          4,000                        3,000                        3,000                 3,000                        3,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 Spitali Fier  Spitali Lezhe  Spitali Lushnje  Spitali Korce  Spitali Kukes 

                     20                              20                                 20                              20                                 20 

                2,000                        2,000                           2,000                        2,000                           2,000 

                       8                                8                                   8                                8                                   8 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 Spitali Fier  Spitali Lezhe  Spitali Lushnje  Spitali Korce  Spitali Kukes 

               2,000                        2,000                           1,000                        2,000                           2,000 

          3,000                        3,000                   3,000                        3,000                   3,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 Spitali Vlore 
 Spitali 

Sarande 
 Spitali Bulqize  Spitali Delvine Spitali Devoll  Spitali Gramsh 

                             20                              20                        20                           10 

                       2,000                 2,000                        2,000                     2,000                      2,000 

                               8                         5                                5                             5                          5                              5 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 Spitali Vlore 
 Spitali 

Sarande 
 Spitali Bulqize  Spitali Delvine Spitali Devoll  Spitali Gramsh 

                       5,000                               -                          100                     100                         100 

                       3,000           3,000                        3,000               3,000                   2,000               2,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 Spitali Has  Spitali Kavaje  Spitali Kolonje  Spitali Kucove  Spitali Kurbin  Spitali Librazhd 

                             20                           10                      20 

                       2,000                        2,000                    2,000                 1,000                        3,000                      2,000 

                               5                                5                            5                         5                                5                              5 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 Spitali Has  Spitali Kavaje  Spitali Kolonje  Spitali Kucove  Spitali Kurbin  Spitali Librazhd 

                           100                            100                       100                    100                            200                         100 

                       3,000                 3,000                     3,000           3,000                        3,000               3,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 Spitali Malesi 

e Madhe 
 Spitali Mallakaster  Spitali Mat  Spitali Mirdite  Spitali Peqin  Spitali Permet 

                     20                           10                       20                              20                              20 

               1,000                        1,000                      1,000                 1,000                        1,000                        1,000 

                       5                                5                              5                         5                                5                                5 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 Spitali Malesi 

e Madhe 
 Spitali Mallakaster  Spitali Mat  Spitali Mirdite  Spitali Peqin  Spitali Permet 

                     50                              50                         100                     100                            100                            100 

2,000                                      2,000                      2,000                 2,000                        2,000                        2,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 Spitali 

Pogradec 
 Spitali Puke  Spitali Skrapar  Spitali Tepelene  Spitali Tropoje 

                             20                           10                              20 

                1,000                        1,000                      1,000                        1,000                        1,000 

                        5                                5                              5                                5                                5 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 Spitali 

Pogradec 
 Spitali Puke  Spitali Skrapar  Spitali Tepelene  Spitali Tropoje 

                   100                            100                         100                            100                            100 

                2,000                        2,000                      2,000                        2,000                        2,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 Spitali Psik Vlore 
 Spitali Psik 

Elbasan 
 ISHP  QKUM  KSU  QKTGJ 

                              -   

                           500                     300                        1,000 

                               5                          5                        5                         5                                5 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 Spitali Psik Vlore 
 Spitali Psik 

Elbasan 
 ISHP  QKUM  KSU  QKTGJ 

                            50 

                       2,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 DROSHK Shkoder  DROSHK Vlore 
 DROSHK 

Elbasan 

 DROSHK 

Tirane 
 NJVKSH Berat  NJVKSH Diber 

                            -                             10                           10 

                        500                         500                    500                    500                         500                         500 

                             3                              3                         3                         3                              3                              3 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 DROSHK Shkoder  DROSHK Vlore 
 DROSHK 

Elbasan 

 DROSHK 

Tirane 
 NJVKSH Berat  NJVKSH Diber 

                          50                           50                      50                      50                           50                           50 

                     1,000                      1,000                 1,000                 1,000                      1,000                      1,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 NJVKSH 

Durres 
 NJVKSH Elbasan  NJVKSH Fier 

 NJVKSH 

Gjirokaster 
 NJVKSH Korce  NJVKSH Kukes 

                             10                              10                           10                           10                              10 

                   500                            500                            500                         500                         500                            500 

                        3                                3                                3                              3                              3                                3 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 NJVKSH 

Durres 
 NJVKSH Elbasan  NJVKSH Fier 

 NJVKSH 

Gjirokaster 
 NJVKSH Korce  NJVKSH Kukes 

                     50                              50                              50                           50                           50                              50 

                1,000                        1,000                        1,000                      1,000                      1,000                        1,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 NJVKSH Lezhe 
 NJVKSH 

Lushnje 
 NJVKSH Shkoder  NJVKSH Vlore  NJVKSH Bulqize 

 NJVKSH 

Delvine 

                        -                                 -                             10                           10 

                        500                     500                        1,000                         500                         500                     500 

                             3                          3                                3                              3                              3                         3 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 NJVKSH Lezhe 
 NJVKSH 

Lushnje 
 NJVKSH Shkoder  NJVKSH Vlore  NJVKSH Bulqize 

 NJVKSH 

Delvine 

                          50                       50                              50                           50                           50                       50 

                     1,000                  1,000                        1,000                      1,000 1,000                                    1,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 NJVKSH Devoll 
 NJVKSH 

Gramsh 
 NJVKSH Has  NJVKSH Kavaje 

 NJVKSH 

Kolonje 
 NJVKSH Kruje 

              10                       10                              10                           10                           10 

                   500                     500                            700                         500                     500                      1,000 

                    3                          3                                3                              3                          3                              3 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 NJVKSH Devoll 
 NJVKSH 

Gramsh 
 NJVKSH Has  NJVKSH Kavaje 

 NJVKSH 

Kolonje 
 NJVKSH Kruje 

                     50                       50                              50                           50                       50                           50 

                1,000 1,000                                       1,000                      1,000                  1,000 1,000                    



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 NJVKSH Kucove  NJVKSH Kurbin  NJVKSH Librazhd 
 NJVKSH Malesi e 

madhe 

 NJVKSH 

Mallakaster 

                            -                             10                              10                              10                           10 

                        500                      1,000                            500                            500                         500 

                             3                              3                                3                                3                              3 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 NJVKSH Kucove  NJVKSH Kurbin  NJVKSH Librazhd 
 NJVKSH Malesi e 

madhe 

 NJVKSH 

Mallakaster 

                          50                           50                              50                              50                           50 

                     1,000                      1,000                        1,000                        1,000                      1,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 NJVKSH Mat 
 NJVKSH 

Mirdite 
 NJVKSH Peqin  NJVKSH Permet 

 NJVKSH 

Pogradec 
 NJVKSH Puke 

                             10                      10 10                           10                             -                             10 

                           500                    500                         500                         500                         500                         500 

                               3                         3 3                              3                              3                              3 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 NJVKSH Mat 
 NJVKSH 

Mirdite 
 NJVKSH Peqin  NJVKSH Permet 

 NJVKSH 

Pogradec 
 NJVKSH Puke 

                             50                      50                           50                           50                           50                           50 

                       1,000                 1,000 1000                      1,000                      1,000                      1,000 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

1
Helmete CPAP  (Hood 

for CPAP therapy S.M.L)

Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni 

(mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne 

krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur 

me valve antasfiksimi

Cope

2

Maske nazale CPAP  

(Fleksibile and 

Lightweight nasal CPAP 

S.M.L)

Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete 

komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha 

pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte

Cope

3

Maske oronazale CPAP 

(Full face CPAP mask 

with headgear S.M.L)

Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike 

faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material 

biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te 

kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte 

per hyrje endoskopie

Cope

4

Sistem manual 

Ventilimi AMBU (AMBU 

Bag)

Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm 

H2O. Maske faciale 4, 5
Cope

6
Cizme plastike 

mbrojtese
Cizme plastike mbrojtese Pale

7
Doreza Nitrili madhesia 

M pa puder

sterile,  pa puder ngjyre blu ose lejla  me trashesi 0.12 mm (kuti me 

100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne 

laborator Masa M/L

Kuti

9
Maska respiratore  

FFP3/FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, 

pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit 

>= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 

95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

10 Syze  mbrojtëse

Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që 

përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të 

barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet 

me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj 

gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar 

shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, 

Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse  

për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA 

Z87.1 ose ekuivalent.

Cope

SHPERNDARJA

 NJVKSH 

Sarande 
 NJVKSH Skrapar 

 NJVKSH 

Tepelene 
 NJVKSH Tropoje 

                      10                           10                           10                             -   

                    500                         500                         500                         500 

                        3                              3                              3                              3 



Nr Emertimi Specifikime Njesia

SHPERNDARJA

11

Veshje e 

padepërtueshme 

brendshme/jashtme 

me një përdorim

Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza 

dhe pantallonat. Bluza  duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa 

ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me 

lidhese rreth belit.

Cope

12
Kapuc mbulues i kokës, 

qafës

Perdoret per mbrojtjen e kokes,  qafes dhe te supeve. Me një 

përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë 

mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te 

rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e 

adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore 

te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë 

deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e 

hapur ne pjesen e fytyrës.

Cope

13 Kostum veshje spitalore Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe  L.  Cope

14 Ekran mbrojtes i fytyrës

Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje 

shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet 

dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe 

pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë 

standartin EN 166/2002

Cope

15
Doreza të gjata jo 

sterile, nitrile

 Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me 

ngjyrë 
cope

 NJVKSH 

Sarande 
 NJVKSH Skrapar 

 NJVKSH 

Tepelene 
 NJVKSH Tropoje 

                      50                           50                           50                           50 

                1,000                      1,000                      1,000                      1,000 


