
21 دليل الشركات القطرية

الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية )ش.م.ع.ق(، شركة رائدة في 
تصنيع المستلزمات الطبية في الشرق األوسط. تفتخر الشركة بمرفقها اإلنتاجي 
المتطور اّلُمصمم من قبل أفضل وأشهر شركات التقنيات الحديثة في العالم. 
وقد أثبتت الشركة جدارتها كمنافس في مجال صناعة األجهزة الطبية حيث بدأت 
اسواق الرعاية الصحية ذات المعاي ري الفائقه و الراسخة، باإلعتماد على منتجاتها 
التي تتميز بالجودة العالية و االهتمام بالمريض. ولهذه األسباب، حققت الشركة 
نمواً سريعا في األسواق العالمية. تأسست الشركة بهدف تحقيق ثورة عالمية 
في معايير السالمة في مجال الرعاية الصحية. ومن خالل ابتكارات الشركة في 
كل جانب من جوانب تطوير وانتاج المنتج الطبي، ومسؤوليتها عن سالمة 

موظفي الرعاية الصحية والتزامها برفع جودة رعاية المرضى.

المنتجات
Q-Ject: المحاقن الطبية العادية )لإلستخدام مرة واحدة( 	
Q-Need: اإلبر الطبية بمختلف مقاساتها 	
Q-Flow: المحاقن الوريدية 	
Q-Safe: المحاقن الطبية اآلمنة )ضد إعادة االستعمال، كما تحمي ضد  	

حوادث الوخز(
Q-Ject Ultra: محاقن االنسولين )لإلستخدام مرة واحدة(  	

Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C) is a leading 
manufacturer of medical devices in the Middle East. QGMD has a 
state-of-the-art production facility designed by reputed innovative 
technology providers. We have proved to be a credible contender 
in the medical devices industry where progressive healthcare markets 
with uncompromising standards started to rely on QGMD patient-
centric products owing to its superior quality, worldwide. The 
company was set up with a vision to revolutionize international 
healthcare safety standards around the world. Through our innovation 
in every aspect of product development and disposal, our 
responsibility for the wellbeing of healthcare personnel and our 
commitment to raising the quality of patient care, we are determined 
to contribute back to our communities by raising awareness about 
healthcare safety where ever we are in the world.

PRODUCTS
• Q-Ject: Single-use Syringes, Oral Syringes
• Q-Need: Hypodermic Needles, Assorted Gauges
• Q-Flow: Intravenous Cannula
• Q-Safe: Re-use Prevention Syringes
• Q-Ject Ultra: Sterile Single-use Insulin Syringe

رمز النظام المنسق: 40149010 | 90183130 | 90183120 | 90183110 | 90183200 | 90183930 | 90183140
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