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 Shtojca 10 

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në 

mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë 

kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë 

të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara. 

KUJDES  

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i 

veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç 

rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të 

kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime. 

 

Specifikimet teknike: 

 

1. XHUP DIMEROR 

 

 
 

Xhup me visibilitet te lartë multifunksional, i pa përshkueshëm nga lëngjet, lejon ajrosjen, kundra 

erës, transpirant i përbërë nga material poliester dhe membrane PTFE (polytetrafluoroethylene) 

sipas normave AATCC 2013 dhe Rregullores 1007/2011 (EU), me dy shtresa dhe me astar në formë 

rrjete per ventilim ajri. Jaka e lartë me cope të dyfishtë me kapuç, i cili fshihet brenda jakës, mbyllet 

dhe bëhet pjesë e jakës me një velkro ngjitëse. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes 

së vetë uniformës. 

6 percina (2 në pjesën e qafës dhe 4 në pjesën e bustit) 

Copa e realizuar me materiale që përputhen me sistemin e kontrollit Oeko-Tex.  

 Dy xhepa vertikal të mbyllur me zinxhir në kraharor, me gjatësi 14-16 cm.  

https://www.britannica.com/science/polytetrafluoroethylene
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Dy xhepa të pjerrët anësor të mbyllur me zinxhir me gjatësi 16-18 cm (në masën L), me mbrojte 

reflektive dhe të mbuluar te pjesa e shiritit reflektiv të belit.  

Xhep për vendosjen e radios në anën e majtë dhe lart të kraharorit, me gjatësi 13-15 cm,  me një 

pjesë me rrjetë për dëgjimin e radios, me mbyllje me velkro nga lart. 

Sistemi i rregullimit të gjerësisë (llastik me bllokues) një në lartësinë e belit dhe një në pjesën 

fundore të xhupit. Përforcime anti-rreshqitës mbi shpatulla, ngjyrë të zezë me pika të bardha. Në 

pjesët anësore  zinxhir vertikal anësor për përshtatjen e xhupit me masën e trupit. 

Të ketë vizë me ngjyrë evindetuese, të ndryshme nga  ngjyra e xhupit (p.sh me vizibilitet të lartë, e 

verdhë, gri, blu etj), në pjesën e sipërme të jakës, pjesën e sipërme të kapucit, në lartësinë e gjoksit, 

te kapakët e xhepave të poshtëm dhe në pjesën e pasme te pjesa e shpatullave. Largësia e vizës 

evidentuese nga qepja e jakës 12-14 cm.  

Mbyllja përpara me zinxhir, siper tij kapak, qe mbyllet me perçina. 

Mëngët e xhupit te kyci i dorës të jenë me velkro me ngjitje për rregullimin e madhësisë dhe me 

llastik për përshtatjen me kycin e dorës.  

Një xhep të brendshëm drejtkëndor në krahun e majtë me mbyllje me ngjitje, në lartësinë e gjoksit.  

Në krah të djathtë të gjoksit të ketë një velkro horizontale për vendosjen identifikuese të profesionit 

(mjek, infermier, shofer), me lartësi 1.5-2.5 cm dhe gjerësi 11-13 cm. Poshtë velkros të ketë një 

kuadrat (me përmasa lartësi 6-8 cm dhe gjërësi 9-11 cm) me ngjitje ose qepje direkte ose qepje 

(pec) të logos se QKUM. 

Në pjesën e kyceve të dorës dhe qafës,  të ketë një rrip rezistent në formë unaze, për kapjen me 

pjesën e brendshme termike.  

Astari te jete ne forme rrjete, i përbërë me material 94 % PA-poliamid dhe 6 % poliestër.  

Në pjesën e shpinës, 2-3 cm poshtë vizës evidentuese, të ketë te stampuar shkrimin URGJENCA 

(shkrimi Times Neë Roman, gërma kapitale lartësia  shkrimit 4-6 cm, distanca ndërmjet shkronjave 

0.5-1 cm,) dhe poshtë saj  numrin 127 (shkrimi Times Neë Roman, lartësia e numrave 4-6 cm, 

distanca ndërmjet numrave 0.5-1 cm). Shkrimi të jetë i stampuar dhe reflektiv. 

Dy shirita reflektive horizontale paralele me njëri-tjetrin  të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji 

mikro-sferike, të pozicionuara poshtë kraharorit dhe në pjesën e belit, si dhe në pjesën e krahëve ne 

lartësinë e shiritave te siperpermendur. Përmasat e shiritave: 4-6 cm pjesa e sipërme dhe 6-8 cm 

pjesa e poshtme.  

Zinxhirët, përcinat, kapaku i xhepit të radios të jenë ngjyrë e zezë. 

Pesha 205 gr/m2 +/- 5%, Rezistenca ndaj avujve  sipas normës SSH EN ISO 11092:2014, ˂ 8 m²  

 

Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, 

masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen 

Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.  

- Rezistenca ndaj depërtimit të ujit (norma EN20811): ˃ 200 cm H2O 

- Qëndrueshmëria e copës (Norma SSH EN ISO 4674-1):  Bazë > 90 N, Ind > 90 N 

- Tërheqja e copës (Norma SSH EN ISO 1421):  Bazë > 1200 N, Ind > 1200 N 
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- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH EN  ISO 105 C06):  Degradimi≥ 4, 

Shkarkimi(poliestër – pambuku) ≥ 4 

- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): 

Degradimi ≥ 4, Shkarkimi ≥ 4; 

- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: Certifikimi sipas standartit 

100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2. 

- pH e ekstraktit ujor SSH EN ISO 3071: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa 

e prodhuesit 2 

- Të shmangen ngjyruesit azoikë: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e 

prodhuesit 2 

 

Garancia: 2 vjet.  

Masat nga XS deri ne 5XL.  

Ngjyrë e kuqe HV EN 20471 

 

Veshja termike e brendshme e xhupit 

Veshja termike e brendshme e xhupit e çmontueshme, e përbërë me mbushje me material poliestër 

dhe veshja me material poliamide me qepje me struktura në formë rombi. Lidhet me xhupin me anë 

të dy zinxhirave anësorë dhe me një shirit në pjesën e kyçeve dhe qafës, në të cilin është e montuar 

perçina që lejon kapjen me xhupin dimëror.  

Përbërja fibroze (AATCC 2013 + Reg. 1007/2011): copa e jashtme 100 % poliamid, mbushja 100 

% poliester, copa e brendshme 100 % poliamid. 

Masa ajrore norma (SSH EN 12127:1999): pjesa e jashtme 70 gr/m2 + 5%, mbushja 100 gr/m2, 

pjesa e jashtme 70 gr/m2 + 5%.  

Në pjesën  e belit të këtë një sistem rregullimi me llastik për përshtatjen me madhësinë e trupit. Në 

gjithë perimetrin  dhe në pjesën e kyceve të ketë një shirit të fortë me qepje për bllokimin e materialit 

mbushës.  

 

Certifikuar sipas normativave SSH EN ISO 13688:2013, SSH EN  ISO 20471:2017 klasa 3,  

EN 343/2003 klasa 3/3 + A1:2007, sipas normave AATCC 2013,  Rregullores 1007/2011 (EU), 

SSH EN ISO 11092:2014 

Garancia: 2 vjet.  
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2. PANTALLONA VERORE 

 
Pantallonat verore të jenë të prodhuara me material bielastik, rip-stop (me kuadrate të vogla), që 

nuk lejon hyrjen e gjakut, lëndëve biologjike etj, me 5 xhepa.   

Sipas normës ISO 16603.   Zmbraps ujin, lejon ajrosjen, kundra erës. 

Përbërja fibroze (AATCC 2013 + Reg. 1007/2011): ≥ 90% poliestër, ≤10 % elastan. Masa 195 g/m2 

+ 5%  sipas normës SSH EN 12127:1999  dhe rezistenca ndaj avujve të jetë ≤ 5 m2 PaË, sipas 

normës EN 11092. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës. 

Pjesa e gjunjëve  të jetë e përbërë me material përforcues, kundër rrëshqitjes, që nuk lejon hyrjen e 

gjakut, lëndëve biologjike etj.  Resistenza ndaj abrazionit sipas normës SSH EN ISO 12947-1  

≥200.000 

Mbyllje me zinxhir dhe me kapak me percina në pjesën e përparme. 

Dy xhepat anësorë përpara te prerë në forme të pjerrët, të mbyllur me zinxhir dhe të mbuluar me 

kapak, me gjatësi 17-19 cm (në madhësinë L). 

Dy xhepa të mëdhenj, me hapje fizarmonike, të mbyllur me zinxhir përpara, në pjesën e kofshëve, 

me zinxhir me gjatësi 16-18 cm.  

Një xhep i pestë në pjesën e mbrapme të djathtë horizontal, i mbyllur nga një fileto me zinxhir me 

gjatësi 14-16 cm.  

Mbyllje qendrore me  gjysëm zinxhiri me gjatësi 14-16 cm  dhe me percina, 5 ylyqe në bel (lartësi 

prej 5 cm dhe një gjerësi 2 cm), prej të cilavë 2 në zonën e përparme dhe 3 në pjesën e pasme.  

Të gjithë zinxhirët  janë të pajisur me tërheqës me gjatësi 5-7 cm.  

Fundi i këmbeve të pantallonave me bordurë te thjeshtë, me lak te brendshëm, të rregullueshem. 

Dy shirita horizontal reflektiv të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji mikro-sferike, te 

pozicionuar paralel në këmbë, në pjesen e kërcirit, një poshte gjurit dhe një sipër kaviljes, me lartësi 

7-9 cm.  
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- Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e 

produktit, masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për 

Mbrojtjen Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.  

- Thurja (UNI 8099): Kanavacë  efekti Ripstop 

- Tërheqja e rrobave (SSH ISO 13934-1):  Bazë> 800 N, Ind>> 1200 N 

- Qëndrueshmëria e rrobave (SSH EN ISO 13937-1):  Bazë > 50 N, Ind > 25 N 

- Tërheqja e shtresave (SSH EN ISO 13935-2): > 280N 

- Elasticiteti i rrobës (SSH ISO 14704-1): TENDOSJA- Bazë ≥ 30%, Deformimi (pas 30 

minutash)- Bazë: ≤ 5%, Tendosja- Ind ≥ 30%, Deformimi (pas 30 minutash)- Ind: ≤ 5% 

- Soliditeti i ngjyrave me dritë artificiale me llampë XENO (SSH EN ISO 105 B02): 

INDEX ≥ 4 

- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH ISO 105 C06):  Degradimi≥ 4, 

Shkarkimi(poliestër – pambuku) ≥ 4 

- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): 

Degradimi ≥ 4, Shkarkimi ≥ 4 

- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH ISO 14184-1: Certifikimi sipas standartit 100 

OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2 

- pH e ekstraktit ujor SSH EN ISO 3071: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa 

e prodhuesit 2 

- Të shmangen ngjyruesit azoikë: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e 

prodhuesit 2 

- Pesha për metër katror. Pëlhura. Masa ajrore. Metoda për mostra të vogla SSH EN 12127: 

270 g/m²±5% 

- Rezistenca ndaj gërryerjes SSH EN ISO 12947:  ≥ 250.000 fërkime 

- Depërtimi i gjakut dhe lëngjeve të trupit, metoda e gjakut sintetik (Standardi ISO 16603): 

Niveli 2 

 

Garancia: 2 vjet.  

Masat nga XS deri ne 5XL.  

Ngjyrë e kuqe HV EN 20471. 

Certifikuar sipas normativave SSH EN ISO 13688:2013, SSH EN  ISO 20471:2017 klasa 2, SSH 

EN ISO 12947. 
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3. PANTALLONA DIMËRORE 

 
Pantallonat dimërore të jenë të prodhuara me material bielastik, rip-stop (me kuadrate të vogla), që 

nuk lejon hyrjen e gjakut, lëndëve biologjike etj. Sipas normës normës ISO 16603:2004.   Zmbraps 

ujin, lejon ajrosjen, kundra erës. 

Përbërja fibroze (AATCC 2013 + Reg. 1007/2011): ≥ 90% poliestër, ≤10 % elastan. Pesha 245 

g/m2 + 5%  sipas normës SSH EN ISO 12127   dhe rezistencë ndaj avujve ≤ 5 m2 PaË, sipas normës 

SSH EN ISO 11092. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës. 

Pjesa e gjunjëve  të jetë e përbërë me material përforcues, kundër rrëshqitjes, që nuk lejon hyrjen e 

gjakut, lëndëve biologjike etj.  Resistenza ndaj abrazionit sipas normës SSH EN ISO 12947-1  

≥200.000 cikle 

Mbyllje me zinxhir  14-16 cm dhe me kapak me percina në pjesën e përparme, 5 ylyqe në bel (lartësi 

prej 5 cm dhe një gjerësi 2 cm), prej të cilavë 2 në zonën e përparme dhe 3 në pjesën e pasme.  

Dy xhepat përpara të prerë në forme të pjerrët, të mbyllur me zinxhir dhe mbuluar me kapak, me 

gjatësi 17-19 cm (në masën L). 

Dy xhepa të mëdhenj, me hapje firzamonike, të mbyllur me zinxhir me gjatësi 16-18 cm, ne pjesën 

e kofshës. 

Në xhep mbrapa horizontal, i mbyllur nga një fileto me zinxhir me gjatësi 14-16 cm.  

Të gjithë zinxhirët  janë të pajisur me tërheqës me gjatësi 5-7 cm 

Fundi i këmbëve të pantallonave elastik, me bordure të thjeshtë, me lak te brendshëm, të 

rregullueshëm. Në brendësi të fund të pantollonave të ketë një sistemit kapje me këpucën, nëpërmjet 
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një ganxhe plastike dhe një rripi rregullues. Rripi rregullues  të jetë i përbërë me material kundër 

rrëshëitjes. 

Dy shirita horizontal reflektiv të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji mikro-sferike, të 

pozicionuar paralel në këmbë, në pjesen e kërcirit, një poshtë gjurit dhe një sipër kaviljes, me lartësi 

7-9 cm.  

Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, 

masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen 

Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit. 

- Thurja (UNI 8099): Kanavacë  efekti Ripstop 

- Tërheqja e rrobave (SSH EN ISO 13934-1):  Bazë> 800 N, Ind>> 1000 N 

- Qëndrueshmëria e rrobave (SSH EN ISO 13937-1):  Bazë > 50 N, Ind > 60 N 

- Tërheqja e shtresave (SSH EN ISO 13935-2): > 250N 

- Elasticiteti i rrobës (SSH EN 14704-1): TENDOSJA- Bazë ≥ 30%, Deformimi (pas 30 

minutash)- Bazë: ≤ 5%, Tendosja- Ind ≥ 30%, Deformimi (pas 30 minutash)- Ind: ≤ 5% 

- Soliditeti i ngjyrave me dritë artificiale me llampë XENO (SSH EN ISO 105 B02): 

INDEX ≥ 4 

- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH EN ISO 105 C06):  Degradimi≥ 4, 

Shkarkimi(poliestër – pambuku) ≥ 4 

- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH  EN ISO 105- E04): 

Degradimi ≥ 4, Shkarkimi ≥ 4 

- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: Certifikimi sipas standartit 

100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2 

- pH e ekstraktit ujor SSH EN ISO 3071: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa 

e prodhuesit 2 

- Të shmangen ngjyruesit azoikë: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e 

prodhuesit 2 

- Pesha për metër katror. Pëlhura. Masa ajrore. Metoda për mostra të vogla SSH EN 12127: 

270 g/m² ±5% 

- Rezistenca ndaj gërryerjes SSH EN ISO 12947:  ≥ 250.000 fërkime 

 

Garancia: 2 vjet.  

Masat nga XS deri ne 5XL.   

Ngjyrë e kuqe HV EN471. 

Certifikuar sipas normativave SSH EN ISO 13688:2013, SSH  EN ISO 20471 :2017, SSH EN ISO 

12947-2:2017 
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4. PULOVËR DIMËRORE 

 
Pulovra me material poliester, me zinxhir për hapje në pjesën e përparme, me mëngë të gjata, 

është e realizuar me material të butë, 100 % poliestër, pesha 240 g/m2  ±10 %, kundra pushavitjes, 

i lëmuar nga të dyja anët. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës. 

Me jakë të lartë me lartësi 5-7 cm, me ngjyrë të kuqe në pjesën e përparme dhe blu në pjesën e 

pasme (si ngjyra e vizave evidentuese). Vizë evidentuese në gjithë perimetrin e jakës. 

Me mbyllje qëndrore me zinxhir, me gjatësi 65-67 cm (në masën L). 

Një xhep Napoleoni vertikal në pjesën  e djathtë të gjoksit, me mbyllje me zinxhir, me gjatësi 14-

16 cm. Vizë evidentuese me ngjyrë të kuqe, në krah të djathtë të zinxhirit.  

Në pjesën e sipërme të krahut të majtë të gjoksit, paralel me xhepin e krahut të djathtë  të ketë një 

velkro horizontale për vendosjen identifikuese të profesionit (mjek, infermier, shofer), me lartësi 

1.5-2.5 cm dhe gjerësi 11-13 cm. Poshtë velkros të ketë një kuadrat (me përmasa lartësi 6-8 cm dhe 

gjërësi 9-11 cm) me ngjitje ose qepje të logos se QKUM. 

Dy xhepa të pjerrët në pjesën e përparme të poshtme dhe te mbyllur me zinxhir me gjatësi 16-18 

cm.  

Vizë evidentuese me ngjyrë të kuqe te kapakët e xhepave të pjerrët.    

Pjesa e kyçeve, fundi i bluzës dhe pjesa anësore të jenë elastike për një përshtatje më të mirë.  

Në pjesën e pasme në lartësinë e shpatullave të ketë të stampuar numrin 127  (largësia e numrave 

nga qepja e jakës 14-16 cm, shkrimi Times Neë Roman, lartësia e numrave 4-6 cm, distanca 

ndërmjet numrave 0.5-1 cm). 

Në pjesën anësore të xhepave të poshtëm të ketë një trekëndësh me material elastinë dhe elastik për 

përshtatjen me masën e trupit.  

Mëngët në pjesën e brendshme të krahut të këte një shirit të gjerë nga sqetulla deri te kyci me 

material elastinë dhe elastik me dopia qepje, për përshtatje me masën e krahut.  

Poshtë shpatullave në pjesët anësore ngjitur me mëngët të ketë një trekëndësh të zgjatur me material 

elastinë dhe elastik për përshtatje me masën e trupit.  

Qepjet të jenë dopio dhe syzator.  
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Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, 

masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen 

Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.  

Thurja  (SSH EN ISO 4921): Triko me rrjetë të krehur 

Rezistenca ndaj shpërthimit (SSH EN 13938): > 600 Kpa 

Qëndrueshmëria e copës (Norma SSH EN ISO 13937-1): Bazë: > 50 N, Ind: > 40 N 

Tërheqja e shtresave (Norma SSH EN ISO 13935-2): > 280 N 

- Soliditeti i ngjyrave me dritë artificiale me llampë XENO (SSH  EN ISO 105 B02): 

INDEX ≥ 5 

- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH  EN ISO 105 C06):  Degradimi≥ 4, Shkarkimi 

≥ 4 

- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): 

Degradimi ≥ 4, Shkarkimi ≥ 4 

- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: certifikimi sipas standartit 

100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2 

- pH e ekstraktit ujor SSH EN ISO 3071: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa 

e prodhuesit 2 

- Të shmangen ngjyruesit azoikë: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e 

prodhuesit 2 

 

Garancia: 2 vjet.  

Prerjet: Nga XS ne 5XL 

Ngjyra: Blu,  me jakë të kuqe 
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5. BLUZA VERORE 

 
Bluze me mëngë te shkurtra, e prodhuar me material 100% poliestër bikomponentësh, pesha 160 

g/m 2,  norma SSH EN 12127,  hidrofilik për nxjerrjen e djersës dhe lejimin e transpirimit të trupit 

nga brenda jashtë. Bluza ngelet e thatë, si rezultat i përbërjes bikomponente. 

Qafë e lartë këmishe me lartësi 6-8 cm e hapur, që mbyllet me 3 kopsa. Qepje e sheshtë. Një xhep 

të thjeshtë në anën e majtë të gjoksit.  

Material antibakterial, që nuk lejon aromën e keqe për rritjen e mikrobeve dhe për freskinë e lëkurës. 

Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës. 

Në lartësinë e gjoksit në krahun e djathtë të ketë të stampuar ose me qepje direkte ose qepje (pec) 

logon e QKUM-së, me gjerësi 9-11 cm dhe lartësi 3-4 cm në skajet më të larta.  

Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, 

masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen 

Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.  

- Masa ajrore  (norma SSH EN 12127:1999): 160 GR/MQ2± 5% 

- Rezistenca ndaj shpërthimit (SSH  EN 13938): ≥ 300 Kpa 

- Variacioni i dimensioneve në larje ( SSH ISO 6330): Bazë ± 3%, Ind: ± 3% 

- Thurja  (SSH EN ISO 4921): Bluzë  

- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH EN ISO 105 C06): Degradimi≥ 4, 

Shkarkimi(poliestër – pambuku) ≥ 4 

- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): 

Degradimi ≥ 4, Shkarkimi ≥ 4 

- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: certifikimi sipas standartit 

100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2 

- pH e ekstraktit ujor SSH EN ISO 3071: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa 

e prodhuesit 2 

- Të shmangen ngjyruesit azoikë: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e 

prodhuesit 2 

Garancia: 2 vjet.  

Prerje : nga XS ne 5XL 

Ngjyra: E bardhë 
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6. JELEK 

 
Jelek me jakë në formë “V”  me përbërje fibroze 100 % poliestër, në formë rrjete, transpirant, pesha 

145 g/ m2 + 5 %  norma SSH  EN ISO 12127  dhe rezistencë ndaj avujve me pak se 2 m2 PaË, sipas 

normës SSH EN ISO 11092. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës. 

Me mbyllje qëndrore me zinxhir me gjatësi 48-52 cm. Paralel me zinxhirin në të dy anët të ketë një 

vizë evindetuese, të ndryshme nga  ngjyra e xhupit (p.sh fosforeshente, e verdhë,gri, blu etjer), 

Të ketë dy viza me ngjyrë evindetuese, të ndryshme nga  ngjyra e xhupit (p.sh fosforeshente, e 

verdhë, gri, blu etj), në pjesët anësore. 

Në krah të djathtë në pjesën e gjoksit të ketë një xhep me mbyllje rrethore me gjysëm zinxhir me 

gjatësi 15-17 cm.  

Në krah të djathtë të gjoksit, mbi xhep të ketë një velkro horizontale për vendosjen identifikuese të 

profesionit (mjek, infermier, shofer), me përmasa lartësi 1.5-2.5 cm dhe gjerësi 11-13 cm.  

Poshtë velkros të ketë një kuadrat (me përmasa lartësi 6-8 cm dhe gjërësi 9-11 cm) me ngjitje ose 

qepje direkte ose qepje (pec)  të logos se QKUM. 

Në pjesën e shpinës të ketë te stampuar, qepje direkte ose qepje me qëndisje shkrimin URGJENCA 

(shkrimi Times Neë Roman, gërma kapitale lartësia  shkrimit 4-6 cm, distanca ndërmjet shkronjave 

0.5-1 cm, distanca e shkrimit nga bordura e qafës 14-16 cm) dhe poshtë saj  numrin 127 (shkrimi 

Times Neë Roman, lartësia e numrave 4-6 cm, distanca ndërmjet numrave 0.5-1 cm). Shkrimi të 

jetë reflektiv. 

Në krah të majtë të gjoksit të ketë një xhep vertikal me zinxhir.  

Xhep për vendosjen e radios në anën e majtë dhe lart të kraharorit, me lartësi 13-15 cm (në masën 

L) me një pjesë me rrjetë për dëgjimin e radios, me mbyllje me velkro nga lart, të mbivendosur në 

një xhep me mbyllje vertikale me zinxhir me gjatësi 14-16 cm. 

Dy xhepa anësorë në pjesën e poshtme të përparme me mbyllje rrethore me zinxhir, poshtë shioritit 

reflektiv horizontal  me gjatësi 17-19 cm.  

Dy xhepa vertikalë anësore, në krah të xhepave rrethorë me zinxhirë dhe kapakë, me gjatësi 16-18 

cm (në masën L).  

Një shirit horizontal reflektiv të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji mikro-sferike ndërmjet 

xhepave të poshtëm dhe të lartëm dhe që vazhdon në gjithë perimetrin e trupit (edhe në pjesën e 

pasme), me lartësi 6-8 cm.  
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Dy shirita vertikalë reflektiv të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji mikro-sferike, me gjerësi 

4-6 cm, që nisen nga pjesa e përparme e shiritit horizontal, duke kaluar anash xhepave të sipërm, 

drejt shpatullave dhe përfundojnë te pjesa e pasme e shiritit horizontal.  

Te pjesa e belit në pjesën e sipërme të xhepave të poshtëm, poshtë shiritit reflektiv horizontal të 

ketë llastik për përshtatje me masën e trupit.  

Të gjithë zinxhirët  janë të pajisur me tërheqës me gjatësi 5-7 cm.  

Fundi me material elastik për një përshtatje më të mirë, me bordurë të zezë. Pjesa e mëngëve dhe 

jakës me bordurë të zezë.  

Zinxhirët, kapaku i xhepit të radios dhe bordura e mëngëve të jelekut të jenë ngjyrë e zezë.   

- Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e 

produktit, masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për 

Mbrojtjen Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.  

- Copa e thurur me gërshetim (SSH EN ISO 4921): Copë e thurur me prishje  

- Rezistenca ndaj shpërthimit: ≥ 1000 Kpa 

- Qëndrueshmëria e rrobave (SSH EN ISO 13937-1):  Bazë ≥25 N, Ind ≥30 N 

- Tërheqja e shtresave: ≥ 700 N  

- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH EN ISO 105 C06):  Degradimi ≥ 4, Shkarkimi 

(poliestër – pambuku) ≥ 4 

- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): 

Degradimi ≥ 4, Shkarkimi≥ 4 

- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: certifikimi sipas standartit 

100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2 

- pH e ekstraktit ujor SSH EN ISO 3071: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa 

e prodhuesit 2 

- Të shmangen ngjyruesit azoikë SSH EN ISO 14362 pjesa 1: certifikimi sipas standartit 

100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2 

 

Garancia: 2 vjet.  

Masat nga S deri ne 5XL. 

Ngjyrë e kuqe HV EN 20471. 

Sipas standarteve SSH EN ISO 20471-2017 klasa 2, SSH EN ISO 13688:2013.  

 

 

LOGO E QKUM-SË 

 
 

Kodi i ngjyrës së kuqe (red fluo) për uniformat është #FE0100. 

Kodi i ngjyrës blu (dark navy) për pulovrën dimërore është  #000034.  


