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Medical Plast 
shëndeti juaj • pasioni ynë 

MEDICAL PLAST 
 
Kompania Medical Plast 
u themelua në vit in 2000 
si kompani private me 
synimin qe t i of roj  tregut 
bal lkanik produkte 
medicinale te avancuara 
dhe te qendrueshme.  
 
Te gj itha produktet jan 
te cert if ikuara me CE 
dhe i plotësojn ISO-
standardet e nevojshme 
për shit je brenda 
Europës.   
 
Medical Plast ofron 
poashtu trajnimin e staf it  
mjekësor ne 
shëndetsi,për produkte 
qe kerkojn special izim.. 
 
 

 

 

 

 

 

Numri i i biznesit: 80 43 48 71 
 
www.medicalplast.se 
info@medicalplast.se 

Kjo broshurë përmban 
vetem nje pjesë te 
produkteve te c i lat 
Medical Plast i of ron. 
Për ofert ma të gjërë ju 
lutem na kontaktoni.  
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Material Shpenzuës 

             Shiringa                              Maskë  mbrojtse                            Brisk 

Për analiza të gjakut 

              Boule                                  Tubë te gjakut                                 Pastrues 

       Fije kirurgjike         Pajisje diagnostike         Dorëza provim       

“Për herë të parë unë kam 

dëgjuar për produktet e 

Medical Plast para 5 

vjetësh. Përshtypja e parë 

që mu krijua nga këto 

produkte ishte shumë e 

mirë, dhe veçanerisht 

cilësia e lartë e tyre. 

Rezultatet pas operacionit 

te par ishin vërtetë 

spektakolare aq sa dhe të 

sëmurët nuk e besonin se si 

kishte mundësi që të 

prodhohej zëri nga një 

pajisje aq e vogël e cila 

nuk dallohej fare. Këto 

rezultate hoqën çdo dyshim 

tek të sëmurët që do ti 

nënshtroheshin kësaj 

ndërhyrje më vonë duke 

më lehtësuar edhe mua në 

punën time. Cilësia e lartë 

e produkteve,  trajnimet e 

mara përsipër nga 

kompania, si dhe rezultatet 

spektakolare në të sëmurët 

më rritën shumë besimin 

në vazhdimin e vendosjes 

së protezave të zërit pa 

pasur asnjë ndërlikim.” 

Dr Besim Boçi – Spitali 

Nëna Terezë, Tiranë 

Rezultatet tregojnë 
       Medical Plast është 
                    Një zgjedhje e mirë 
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Medical Plast ofron vetem 

produkte cilësore. 

Produktet qe ofron Medical 

Plast kanë prejardhjen nga 

vende si Gjermania, Italia, 

Zvicrra, Suedia etj. 

 

Qe pacienti dhe klienti të jet i 

kënaqur Medical Plast ofron 

garancion nga se paku 1 vit. 

Poashtu servisojm produktet e 

ofruara. 

   Zëri pa laring!      

Kanceri në laring ka 

tashmë zgjidhjen. 

Nepermjet produktit 

Provox i mundesohet 

pacientit ti rikthehet zëri 

pas heqjes se laringut. 

PRODUKTE TË NDRYSHME 

• PRODUKTE PËR ORTOPEDI 

• PRODUKTE PËR UROLOGJI 

• PRODUKTE PËR ANESTESI 

• PRODUKTE DIAGNOSTIKE 

• PRODUKTE KIRURGJIKE 

• PRODUKTE PËR ANALIZA TË 

GJAKUT  

• MATERIAL HARGJUSË 

• MOBILJE PËR SPITAL 

• APARATURA TË NDRYSHME 

Aparatura mjekësore           
për diagnostifikim 
 

APARATURA TE: 

• KIRURGJIS 

• KARDIOLOGJIS 

• UROLOGJIS 

• ORTOPEDIS 

• NEUROLOGJIS 

• ORL 

• GJINEKOLOGJIS 

• NEONATOLOGJIS 

• SYRIT  

• HEMATOLOGJIS 

 

Vesh 

Produkte të ndryshme për vesh si aparata te degjimit, filtera te ajrit etj. 

Hundë 

Produkte të ndryshme për hundë 

Fyt 

Proteza te zërit, gypa te ajrit etj. 



  

 

Produkte të sigurta 
APARATURA  

Mobilje për pacient dhe 
dhoma kirurgjike 

 

Medical Plast ofron inventar të përshtatshem për 
nevojat e pacientit, mjekut dhe personelit 
ndihmës. Gjithëashtu ofrojm infrastruktur te 
nevojshme per shërbime urgjente, si psh: 
oksigjen, gas dhe vokum. 

Nje perkujdesje dhe 
shërbim i mirë mundëson 
shëndet dhe jetë te gjatë 

dhe te lumtur. 
 

Ne jemi qe këtë te ju 
ofrojm dhe mundësojm. 
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Disa lloje te Aparaturave
  

Aparatura për terapi te ngrohjës se foshnjave të posalindura dhe te parakohshme... 

…traumatologji – Ortopedi… 

Mobilje për spital 

….dhe te tjera. 


