
                                                      SPECIFIKIMET TEKNIKE 

“BLERJE APARATURA STOMATOLOGJIKE (UNITE DENTARE) PËR 

UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË” 

 

Artikulli Equipment 
Specifikimet teknike qe duhet te plotesojne 

pajisjet e ofruara 

1 
Unit dentar i përbërë: 

  

  Dental Poltron Poltronë Dentare 

  

Must have motor dental chair 

control system with three memory 

Duhet të ketë sistem të motorizuar të 

kontrollit të karriges dentare me 3 memorie 

  

Steel structure or similar metallic 

alloy 

Strukturë çeliku ose strukturë të ngjashëm 

metalikë 

  

Moving frame mechanism must be 

able to set the patient in all 

positions 

Mekanizëm lëvizës i përshtatshëm për 

vendosjen e pacientit në të gjitha pozicionet 

  

The head rest must be with 

adjustable positioning 

Mbështetësja e kokës duhet të jetë e 

lëvizshme 

  Elecric control Kontroll elektrik 

  Instrument table Tavolina e instrumentave 

  

Must be connected ti the Unit with 

pantographic arm with control 

panel 

Duhet të jetë e lidhur me njësine qendrore 

nëpërmjet krahut "pantografik" me panel 

kontrollues 

  

2 Turbine exit (1 with OF), 

Turbine with air pressure max. 

2.1/2.6 Bar. Velocity not less than 

350.000 r/min (equipemd with 

angel) 

2 dalje Turbinash nga të cilat njëra me fibër 

optike, Turbinë me presion ajri max. 2.1/2.6 

Bar. Shpejtësia jo më pak se 350.000 r/min ( e 

pajisur me angël) 



  

Electric Micromotor, able to 

perform 20.000-40.000 rpm with 

straight and contra-angel hanpiece 

whith induction with wlwctronic 

tab.for the micromotor 

Mikromotor elektrik i aftë për të performuar 

20.000-40.000 rpm me kontra angël dhe 

pysemene me induksion me tabelë elektronike 

për xhirot e mikromotorrit 

  
built-in scaler Kavitron i inkorporuar në poltron 

  

Must be ultrasonic, with angel, not 

less than 3 tips 

Duhet të jetë ultrasonik, me kënd, jo më pak 

se 3 koka 

  
3-way syringe ( water, air, spray) Shiringë 3 funksionale (ujë, ajër, spray) 

  

With control pedals ( 

multifunctional) to control the unit 

too 

Me pedale kontrolli (multifunsionale) për 

kontrollin gjithashtu të njësisë qendrore 

  x- ray film viewer Llampë lexues film grafie 

  Operating light Ndriçimi 

  

Must be connected to the Unit 

with pantographic arm 

Duhet të jetë e lidhur me njësine qendrore 

nëpërmjet krahut " pantografik 

  LED lamp Llampë LED 

  

At least 10000-15000 lux 

illumunation 
Të paktën 10000-15000 lux ndriçim 

  
Minimal focusing distance 1 m Distanca minimale e fokusimit 1 m 

  Spitoon Pështymorja 

  ceramic material Material qeramik 

  
Equiped with rinsing device E pajisur me aparat shpëlarje 

  

Electric surgical aspirator with 

motor 
Me aspirator kirurgjikal me motorr 

  Assistant tabble Tavolina ndihmëse 



  

Must be connected to the Unit 

with pantographic arm 

Duhet të jetë e lidhur me njësinë qendrore 

nëpërmjet krahut "pantografik" 

  

With 2 cagnule for the simple 

surgical aspirator 

Me dy kanjula për aspirim të thjeshtë dhe 

aspirim kirurgjikal 

  
With an exit for halogene lamp Të ketë dalje për llampë halogjene 

  

Comand panel for halogene, 

spitoon and water glass 

Panel komandues për poltronën, pështymoren 

dhe gotën e ujit 

  Dental Chair Karrigia 

  
Leather coated or imitation E veshur me lëkurë ose imitim 

  
On static resistent wheels E vendosur në rrota të palëvizshme rezistente 

  

Equiped with a piston to perform 

the movements up and down 

E pajisur me piston për të kryer lëvizje poshtë 

e lartë 
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“BLERJE APARATURA STOMATOLOGJIKE (UNITE DENTARE) PËR 

UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË” 

 



 

Artikulli Equipment 
Specifikimet teknike qe duhet te 

plotesojne pajisjet e ofruara 

 

Sasia 

1 
Unit dentar i përbërë: 

  4 

  Dental Poltron Poltronë Dentare   

  

Must have motor dental 

chair control system 

with three memory 

Duhet të ketë sistem të motorizuar të 

kontrollit të karriges dentare me 3 

memorie 
  

  

Steel structure or 

similar metallic alloy 

Strukturë çeliku ose strukturë të 

ngjashëm metalikë 
  

  

Moving frame 

mechanism must be 

able to set the patient in 

all positions 

Mekanizëm lëvizës i përshtatshëm për 

vendosjen e pacientit në të gjitha 

pozicionet 

  

  

The head rest must be 

with adjustable 

positioning 

Mbështetësja e kokës duhet të jetë e 

lëvizshme 
  

  Elecric control Kontroll elektrik   

  Instrument table Tavolina e instrumentave   

  

Must be connected ti 

the Unit with 

pantographic arm with 

control panel 

Duhet të jetë e lidhur me njësine 

qendrore nëpërmjet krahut "pantografik" 

me panel kontrollues 

  

  

2 Turbine exit (1 with 

OF), Turbine with air 

pressure max. 2.1/2.6 

Bar. Velocity not less 

than 350.000 r/min 

(equipemd with angel) 

2 dalje Turbinash nga të cilat njëra me 

fibër optike, Turbinë me presion ajri 

max. 2.1/2.6 Bar. Shpejtësia jo më pak 

se 350.000 r/min ( e pajisur me angël) 

  



  

Electric Micromotor, 

able to perform 20.000-

40.000 rpm with 

straight and contra-

angel hanpiece whith 

induction with 

wlwctronic tab.for the 

micromotor 

Mikromotor elektrik i aftë për të 

performuar 20.000-40.000 rpm me 

kontra angël dhe pysemene me 

induksion me tabelë elektronike për 

xhirot e mikromotorrit 

  

  
built-in scaler Kavitron i inkorporuar në poltron 

  

  

Must be ultrasonic, 

with angel, not less 

than 3 tips 

Duhet të jetë ultrasonik, me kënd, jo më 

pak se 3 koka 
  

  

3-way syringe ( water, 

air, spray) 
Shiringë 3 funksionale (ujë, ajër, spray) 

  

  

With control pedals ( 

multifunctional) to 

control the unit too 

Me pedale kontrolli (multifunsionale) 

për kontrollin gjithashtu të njësisë 

qendrore 
  

  x- ray film viewer Llampë lexues film grafie   

  Operating light Ndriçimi   

  

Must be connected to 

the Unit with 

pantographic arm 

Duhet të jetë e lidhur me njësine 

qendrore nëpërmjet krahut " pantografik 

  

  LED lamp Llampë LED   

  

At least 10000-15000 

lux illumunation 
Të paktën 10000-15000 lux ndriçim 

  

  

Minimal focusing 

distance 1 m 
Distanca minimale e fokusimit 1 m 

  

  Spitoon Pështymorja   

  ceramic material Material qeramik   

  

Equiped with rinsing 

device 
E pajisur me aparat shpëlarje 

  

  

Electric surgical 

aspirator with motor 
Me aspirator kirurgjikal me motorr 

  

  Assistant tabble Tavolina ndihmëse   



  

Must be connected to 

the Unit with 

pantographic arm 

Duhet të jetë e lidhur me njësinë 

qendrore nëpërmjet krahut "pantografik" 

  

  

With 2 cagnule for the 

simple surgical 

aspirator 

Me dy kanjula për aspirim të thjeshtë 

dhe aspirim kirurgjikal 
  

  

With an exit for 

halogene lamp 
Të ketë dalje për llampë halogjene 

  

  

Comand panel for 

halogene, spitoon and 

water glass 

Panel komandues për poltronën, 

pështymoren dhe gotën e ujit 
  

  Dental Chair Karrigia   

  

Leather coated or 

imitation 
E veshur me lëkurë ose imitim 

  

  

On static resistent 

wheels 

E vendosur në rrota të palëvizshme 

rezistente   

  

Equiped with a piston 

to perform the 

movements up and 

down 

E pajisur me piston për të kryer lëvizje 

poshtë e lartë 

  

 

Afati i lëvrimit të mallit:  60 (gjashtëdhjetë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës 

 

 

 

 

 

 

 


