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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR 
 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

 
Emertimi i artikullit                               Njësia   

 

1. Maska Mbrojtese KN95 FFP2 
Pa valvol, me nje perdorim, me lidhese pas veshit 

ose pas kokes te mbroj hunden dhe gojen , te 

puthitet lehtesisht ne fytyre dhe hunde, te mos 

shkaktoj probeme me frymarrjen, te kete 

pershkueshmeri te mir ete ajerit me nivel filtrimi 

te ajerit me nivel ≥95%. 

Te jete me cope te pathurur me kater shtresa 

mbrojtese 

Te jete rezistente ndaj agjenteve biologjik. 

Permasat jo me te vogla se 155mm*106mm 

Sipas standardit evropian EN149: 2001+A1:2009. 

Te jene ne Paketim kartoni me pulle sigurie me 

10 cope per cdo kuti. 

Të ketë certifikimin CE ose FDA e vertetuar kjo 

me dokumentacion perkates 

Të kenë afat skadence minimalisht 6 (gjashte) 

muaj qe nga momenti i furnizimit, afati i 

skadences duhet te jete i shkruajtur tek kutia 

amballazhuese. 

     cope  

2. Doreza Ekzaminimi 

Të jenë josterile,me ose pa pudër,të masës 

M,L,XL,të paketuara me pako kartoni me 

minimalisht 100 copë ne pako dhe të ketë 

certifikimin CE ose FDA. Të kenë afat skadence 

minimalisht 6 muaj nga moment i furnizimit dhe 

te jete e shenuar ne kutine e amballazhit. 

3. Veshje Mbrojtese                                 

cope 

Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me 

një përdorim 

4. Ekrane Mbrojtëse plastike para      cope 

Certifikim CE ose FDA 

5. Kapuçe                                               cope 

Certifikim CE ose FDA 

       cope  
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6. Alkool etilik i denatyruar ose alkool            

izopropolik. 
Me përqëndrim 70%-95% antiseptik,dezinfektues 

për përdorim të jashtëm,me veprim dezinfektues 

me spektër të gjerë veprimi ndaj viruseve. 

Me paketim 100 ml për punonjësit jashtë zyre dhe    

1000 ml për punonjësit brenda zyrës. 

7. Xhel Dezinfektues per duar 
Të jetë me bazë alkooli të paktën 60% antiseptik,i 

shpejtë dhe dezinfektues,efektiv,antibakterial,për 

tu përdorur pa nevojën e ujit për shpëlarje dhe me 

paketim 50 ml për punonjësit jashtë zyre dhe 500 

ml për punonjësit brenda zyrës. 

8. Dezinfektues për sipërfaqe 
Të jetë i lëngshëm,pa shplarje, antibakterial ose 

antimikrobial,i përshtatshëm për të gjitha llojet e 

sipërfaqeve(mobilje,doreza 

dyersh,tastiera,telefona,parmak,xhama).Të ketë 

veprim pastrues dhe dezinfektues shumë të 

mirë.Me paketim plastic me tapë për sprucim me 

minimum 500 ml per mobilje etj.,ndërsa me 

paktim 1000 ml për dysheme e parmakë. 

 

9.Maska mbrojtese nje 

perdorimshe me filtrim 

Bakterial mbi 95% 
Permasat jo me te vogla se 

175mm*95mm me kapje 

pas veshit 

BFE95 ( filtrim bacterial 

mbi 95%) 

Me cope te pathurur me 

tre shtresa me palosje 

celuloze fiber. 

Maska nje perdorimshme 

me lidhëse pas veshit ose 

pas kokës,të mbrojë 

hundën dhe gojën,të ketë 

pershkueshmëri të mirë të 

ajrit,me nivel filtrimi të 

ajrit ≥ 99%. 

Te kete pershtates tek 

pjesa e hundes 

Paketimi duhet te jete ne 

kuti kartoni me pulle 

sigurie me sasi 50 Maska 

nje perdorimshe ku te 

shkruhet dhe afati i 

cope 
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skadences i cili duhet te 

jete 

minimum 6 Muaj dhe te jete I shkruajtur tek kutia 

amballazhuese. 

Të ketë certifikimin CE ose FDA e vertetuar kjo 

me dokumentacion perkates. 

10.Syze mbrojtëse 

Certifikim CE ose FDA 
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