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В   ТОЗИ  БРОЙ:

Можете да се абонирате безплатно за това издание. 
изпратете електронно писМо с текст “абонаМент“ на 
адрес: spisanie@aquachim.bg 
на същия адрес Можете да изпращате своите 
въпроси, коМентари и препоръки.

 

СЕРТИФИЦИРАНИ СРАВНИТЕЛНИ ЩАМОВЕ 
НА “МАЙКРОБАЙОЛОДЖИКС”

НОВ АПАРАТ ЗА ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА 
РЕАКЦИЯ НА “БАЙОНИЙР” 

СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО 
ВОДИТЕ ПО КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА 
ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В 
КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ – ПРЕДСТАВЯНЕ 
ВЪВ ВМА-ВАРНА

първа наЦионална конФеренЦия по 
биотеХнолоГия

ИнтегрИрана сИстема 
за клИнИчна цИтометрИя 

на “Бекман култър”



Уважаеми колеги и приятели, 
докато се озърнем, дойде и есента. кой каквото е посял, жъне. особено ако някой катаклизъм – природен или друг – 
не му попречи.

и тези избори ще минат и заминат. но необходимостта от сертифицирани сравнителни щамове (ссщ) за коли-
чествени изследвания на микробното съдържание в акредитираните лаборатории ще остане. дори ще нараства! 
периодично провежданите сертификационни одити доказват, че ссщ на “Майкробайолоджикс” отговарят на изис-
кванията за сертифициран сравнителен материал, посочени в ISO 17025. затова ние ги препоръчваме на нашите ко-
леги и приятели, за които и декларираната разширена неопределеност и стандартното отклонение са от значение.

напълно в духа на политиката на акваХиМ  да предоставя на всяка лаборатория възможно най-доброто за момента 
решение е и апаратът “AllinOneCycler 96”, произведен от “байонийр”. той притежава характеристики, с които далеч 
надминава представите ни на обикновено средство за извършване на полимеразна верижна реакция.

абсолютна новост е и системата на “бекман култър” “аквиос”. това е първата по рода си интегрирана комбинация 
за пробоподготовка и флоуцитометричен анализ, която свежда до минимум субективните грешки. работният про-
цес е значително подобрен и улеснен и дава възможност на колегите да превърнат анализите на поточната цито-
метрия в рутинни за клиничната лаборатория.

в този брой известяваме и за семинари с участието на специалисти от акваХиМ – например представянето ни във 
военно-медицинската академия във варна или пък на семинара, организиран от българската асоциация по водите.

заповядайте на 17 и 18 октомври т.г. в сградата на биологическия факултет на софийския университет на бул. 
драган Цанков” 8 в софия! на първата национална конференция по биотехнология ще има не само интересни доклади 
и прения, но и щанд на акваХиМ, където ще можете да запознаете с иновативни продукти.

Лека работа и ползотворно четене на октомврийския ни брой!

доц. д-р борислав великов
председател на съвета на директорите на акваХиМ  ад
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количествени микроорганизми – 
сертИФИцИранИ сраВнИтелнИ матерИалИ  
“Epower CRM”, производство на фирма 
“майкробайолоджикс” - саЩ
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продуктите от серията “Epower™ CRM” са лиофилизирани микроорганизми с точно опреде-
лена концентрация. те намират приложение в акредитираните  микробиологични лаборатории, 
където се извършва количествено изследване на микробното съдържание и лабораторията 
издава сертификат с определена стойност на количество клетки. 

Микроорганизмите от тази група се използват при проверка на качеството на приготвяните 
в лабораторията хранителни среди съгласно изискванията на ISO 11133:2014, при верификация 
на микробиологични методи и подготовка на изкуствено заразени матрици (води, храни, лекар-
ства, козметични продукти, почви и утайки). 

Фирмата “Майкробайолоджикс” е производител на сертифицирани сравнителни щамове (ссщ) 
с акредитация по ISO Guide 34. периодично провежданите сертификационни одити доказват, 
че произвежданите количествени щамове отговарят на изискванията на сертифициран срав-
нителен материал, посочени в  ISO 17025:

 •  Проследимост: ссщ са първи пасаж от референтен щам от лицензирана колекция ми-
кроорганизми – американската колекция за микроорганизми и клетъчни култури (атсс)
 •  Количествен продукт: след рехидратиране на лиофилизираната пелета прорастват 
определен брой Колонообразуващи единици (кое) микроорганизми
 •  Сертифицирана количествена стойност: тя е резултат от интензивни изследвания 
и повторения, проведени в лабораторията за качествен контрол на “Майкробайолоджикс”, коя-
то притежава акредитация по ISO 17025 с обхват - провеждане на качествени и количествени 
микробиологични изпитвания. в анализния сертификат освен сертифицираната стойност е 
посочена разширената неопределеност и стандартното отклонение.
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осноВнИ предИмстВа прИ ИзползВането на колИчестВенИ ссЩ:

   •  осигурява се проследимост и надеждност при осигуряване на качеството на хранителните среди.

   •  осигурява се надеждност при верифициране на микробиологичните методи.

   •  елиминира се опасността от допускане на количествени грешки.

   •  Улеснява се работата на лабораторните специалисти и се спестяват разходи за материали и труд при подготовка на микробна сус-

пензия от неколичествен лиофилизиран щам. процесът на получаване на точна концентрация на клетки в лабораторията е трудоемък и без 

гарантиран положителен резултат. приносът на неопределеността на микробиологичното изпитване при тези суспензии е значително 

по-висок в сравнение със ссщ.

   •  дава се възможност за повишаване компетентността на лабораторните специалисти.

   •  при използването на ссщ се работи със значително по-малък брой съдове и разреждания, което намалява биологичните опасности и 

повишава безопасността в лабораторията.

осноВнИ характерИстИкИ на ссЩ  “EpowER™ CRM”:

   •  произвеждат се в опаковка от 10 пелети.

   •  транспортират се с охладители при температура 2 – 8о с – не се налагат излишни разходи за сух лед.

   •  съхраняват се в хладилник при температура 2 – 8о с.

   •  срокът на годност е минимум 1 година от датата на освобождаване на партидата. следователно е възможно в продължение на мини-

мум 1 година лабораторията да работи с количествен щам от една и съща партида – гарантира се надеждност на получените резултати.

   •  ссщ са с концентрация на клетки 102 до 108 кое / пелета, като лабораторните специалисти могат да рехидратират пелетата в 

желания обем, така че да изпълнят целите си без излишна загуба на материал (щам).

   •  има разработени 54 продукта, които покриват изискванията на ISO 11133:2014.

   •  ссщ са придружени от анализен сертификат с всички реквизити за ссМ – вижте примерния сертификат по-долу.

(Т.Р.)
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 голям капацитет на проби.

контрол на скоростта на покачване на температурата.

два USB входа:
 •  за контрол на гел-документирането;
 •  за контрол на отпечатване на изображението.

сменяеми термични блокове – за 384 ямкови 
плаки и за микроскопски стъкла.

7” сензорен екран.
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ноВ   апарат  за  полИмеразна ВерИжна реакцИя  
„AllinOneCycler 96” от  BIoNEER

В този брой бихме искали да Ви запознаем с новия инструмент на фирма “BIoNEER”, 
който надминава представите ни за обикновен апарат за полимеразна верижна реакция. 

като заключение бихме могли да кажем, че апа-
ратът „AllinOneCycler 96”  е напълно в съответ-
ствие с политиката и духа на фирма акВахИм 
ад да предoставя на Вашата лаборатория ком-
плексно и пълно решение.

апаратът притежава характеристики, изброени в таблица 1:

„AllinOneCycler 96”  обединява множество характеристики, които са изобразени на схема 1:

камера с функция за контрол на гел-документирането 
и функция за анализ на изображението.

 

 

схема 1:

(Цв.Б.; В.К.)
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Бекман култър пусна на пазара първата в света 
интегрирана система за клинична цитометрия - 

“AQUIoS CL Load’n’Go” 
с този кратък материал акваХиМ ад, като официален представител на “Beckman Coulter” за българия, има удоволствието да представи на 
вниманието на българските клинични специалисти най-новата,  напълно автоматизирана система за поточна цитометрия на американската 
фирма -  производител.  “AQUIOS CL” на “бекман култър” е на път да превърне анализите на поточната цитометрия в рутинни за клиничната 
лаборатория. 

с пускането на пазара на тази технологично най-нова система “AQUIOS CL”, “Beckman Coulter” отваря нова страница в историята на поточ-
ната цитометрия! това е първата по рода си интегрирана система за пробоподготовка и флоуцитометричен анализ, комбинирани в една 
платформа. 

клинична поточна цитометрия никога не е била толкова лесна! работният процес е значително подобрен и ще даде възможност на лаборатор-
ните специалисти да извършват флоуцитометрични анализи в режим 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата!
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(В.Ж.)

“AQUIOS CL” е  създаден специално, за да се подобри работният процес и да се намали натоварването, когато става въпрос за рутинни 
приложения, като например имунофенотипизиране. изработването на първия резултат е в рамките на 20-та минута, при капацитет от 25 
проби на час. премахват се ръчните процеси, а високото ниво на автоматизация свежда до минимум субективните грешки при обработка-
та на пробите и в същото време се освобождава човешки ресурс за по-сложни анализи. друга полза носи технологията с пробиването на 
капачките на епруветките с пробите, която предпазва работещия персонал от риск от заразяване с биологични проби.   

“AQUIOS CL” има автоматичен пробовземач за 40 епруветки с различни размери, с непрекъснат достъп за натоварване на проби, както и 
с възможност за подаване на спешни (“STAT”) проби. всичко е автоматизирано - подготовка на пробите, проверка на реактивите, качест-
вен контрол, баркод сканиране, анализ на данните и връзката с лабораторно-информационната система. „...По този начин “AQUIOS CL” 
намалява оперативните разходи и подобрява работния процес в рутинната лабораторията...“ - казва Марио кокш, вицепре-
зидент и генерален мениджър на Beckman Coulter Life Sciences.

 “AQUIOS CL” има изключително интуитивен софтуер, който я прави много бърза и лесна за използване. ако качественият контрол се 
провали, системата автоматично предупреждава чрез текстово съобщение или имейл за незабавна намеса на оператор. 

първите тестове на разположение за “AQUIOS CL” тетра-1 (CD45/4/8/3), 
тетра-2 + (CD45/56 +16/19/3), и Tetra Combo (както Tетра-1 и -2 + ). 

от екипа на акВахИм се надяваме, че тази апаратура ще донесе много 
ползи както на работещите на новата платформа за поточна цитометрия, 
така и за по-точното и бързо диагностициране на пациентите!
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(Яв.П.)

акВахИм ад представи иновативни и доказани продукти и решения за мониторинг и контрол на питейните води на 
националния семинар «качестВо И контрол на пИтеЙнИте ВодИ», организиран от Българската асоциация по водите, 

който се проведе на 25 и 26 септември 2014 г. в слънчев бряг. 

акцентите на семинара бяха: водоизточници, 
качество на питейните води - нормативни из-
исквания, състояние и държавна политика, ка-
чество и контрол на природни питейни води,  
постоянен мониторинг на ключови показате-
ли, методи и нови технологии за обеззаразява-
не на питейната вода в процеса на пречист-
ване, лабораторни анализи на качествените 
показатели на водата за питейно-битови 
нужди пречиствателни съоръжения, оборудва-
не и управление на пречиствателни станции 
за питейни води. 

темата, по която акваХиМ докладва, бе «апа-
ратура за мониторинг на ключови показатели 
на суровата вода и на водата в процеса на 
пречистване». 

Целта на събитието беше запознаване на ме-
ниджъри и експерти от вик отрасъла с модер-
ните методи, технологии, съоръжения и обо-
рудване, гарантиращи качеството и контрола 
на питейните води. 

беше създадена благоприятна среда за об-
съждане на проблематиката във вик сектора. 
Участие взеха управители на вик дружества, 
главни инженери и експерти в областта на 
осигуряването и пречистването на питейни-
те води и лабораторните изследвания, пред-
ставители на държавни, общински и образо-
вателни институции и на бизнеса. коментира 
се намирането на адекватни решения за по-
стигане на европейските стандарти за водо-
снабдителни услуги, свързани с осигуряването 
на здравословна питейна вода за население-
то. 
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Възможности и предизвикателства в клиничната лаборатория
11.09.2014 г. - представяне на нови продукти пред специалисти от Вма - Варна

акваХиМ ад  е компания, чиято визия е на-
сочена към внедряване на правилните ре-
шения за диагностика и превенция в 
рутинната клинична лаборатория и за-
познаване на лабораторните специалисти  и  
клиницистите с най-новите диагностични 
маркери с цел подобряване процеса на диагно-
стика и лечение на пациентите.
във връзка с това през месец септември ак-
ваХиМ ад организира представяне на нови 
параметри за анализ с различно приложение 
пред специалистите от вМа – варна и с лю-
безното съдействие на полк. въжаров – начал-
ник на вМа варна и д-р Йорданова – началник 
клинична лаборатория.

присъстващите колеги бяха запознати с най-
новите неинвазивни маркери за диагностика 
на  проводимостта на съдоветe, какъвто е 
теста “Lp-pLA2”, производство  на един от 
партньорите на акваХиМ ад немската фир-
ма “DiaSys”.
активността на липопротеин - PLA2, прогно-
зира сърдечно-съдови инциденти и остри 
коронарни синдроми при високо-рискови па-
циенти от бялата раса с исхемична болест на 
сърцето. в същото време липопротеин - PLA2 
дава прогностична информация, която е неза-
висима и е допълнителна към други основни 
кардиоваскуларни, рискови маркери като на-
пример “hsCRP” (високо чувствителен с- ре-
активен протеин). тази информация е особено 
ценна при възпаление и руптура на плаките.
друг акцент беше приложението на теста за 
Calprotectin в екстракт от фецес, производ-
ство на швейцарската фирма “Bühlman”, чие-
то количествено определяне дава информация 
при необходимост от разграничаване на 
възпалителни заболявания на червата (IBD) 
от невъзпалителни (IBS) - синдром на раздраз-
неното дебело черво при припокриваща се 
симптоматика. тестът показва отлична 
корелация с ендоскопската и хистологична 
оценка на активността на заболяването и оп-

ределено предизвика интерес в присъстващи-
те специалисти. 
специалистите бяха запознати с редица нови 
показатели, качени вече на платформите на 
биохимичните и имунологични анализатори, 
производство на партньорите на акваХиМ 
“бекман култър” и “диасис” като тестът за 
25-он витамин д, анти-мюлеров хормон, [-2]
pro-PSA и “phi” индекса като маркери за ранно 
откриване и диагностициране на рак на прос-
татата и други.
от екипа на акваХиМ ад бихме искали да 
благодарим за дадената ни възможност да се 
срещнем с част от екипа на вМа–варна и се 
надяваме и за в бъдеще да имаме нови таки-
ва срещи, на които да споделяме всяка нова 
информация, която би била полезна както за 
подобряването на диагностиката, така и за 
проследяване хода на лечебния процес на па-
циентите. 
 

(В.Ж.)
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Ще участВа В пърВата нацИонална

конФеренцИя по БИотехнологИя,

която ще се проведе на 17 и 18 октомври 2014 г.
в сградата на Биологическия факултет на софийски университет 

„св. климент охридски”, софия, бул. „драган цанков” 8

гост на щанда на „акВахИм” ад 
ще бъде г-н светослав кодисов от 

“Esco Micro pte Ltd”, който ще 
представи новите специалните 

решения на “еско” в областта на 
лабораторната безопасност.

тематИчнИ напраВленИя на конФеренцИята:

 •  индустриални и хранителни биотехнологии

 •  биотехнологии и здраве

 •  биотехнологии за околната среда

 •  агробиотехнологии

 •  Молекулни и нанобиотехнологии

 •  кръгла маса „образование по биотехнология в българия”

на щанда на „акВахИм” ад ще може да се запознаете с широка гама от иновативни 
продукти за биотехнологията на фирмите:

 •  Beckman Coulter: частичкови анализатори и центрофуги

 •  AB SCIEX: капилярни електрофорези, сeквенатори и масспектрометри

 •  VwR: общолабораторно и специализирано оборудване, лабораторни химикали, реактиви и консумативи

 •  Molecular devices: милтифункционални четци и технологии за микрочипове

 •  JTB: химикали и реактиви

 •  Biolog: системи за микробиологична идентификация и клетъчен микроарей

 •  Esco: кабинети за биобезопасност, лабораторни камини и оборудване

 •  Brand, Biolife, Microbiologics, Bioneer, Inficon, Munktell, Konik-Tech, VacuuBrand, Serva

(Здр.Ш.)
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

председател на съвета на директорите:
доц. борислав великов
изпълнителен директор: Маг. камелия Цанкова

гр. софия 1582, ж.к. дружба 2,
бул. „проф. Цветан лазаров” 83 
тел.: (02) 807 5000; факс: (02) 807 5050
e-mail: aquachim@aquachim.bg
рецепция: (02) 807 5022

Направление “Лабораторни и 
индустриални решения”
директор: д-р здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
отдел “научни изследвания, лабораторен и 
индустриален контрол”
отдел “лабораторна медицина”
завеждащ отдел: Маг. веска жечева
тел.: (02) 807 5033
отдел “Молекулна биология“
завеждащ отдел: д-р величка кърджева
тел.: (02) 807 5081
отдел “сервизен“
завеждащ отдел: Маг. андрей паламарев

Направление “Фармация”
директор: Маг. любомир праматаров
тел.: (02) 807 5075
отдел “Фармацевтични продукти”
отдел “регистрация и безопасност“
завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
 
Център за професионално обучение
към АКВАХИМ АД
ид директор: д-р таня рашева
тел.: (02) 807 5025

икономически директор: Маг. теодора Халачева

Направление “Финанси”
тел.: (02) 807 5079
отдел “счетоводство”
завеждащ отдел: Маг. дияна дякова
тел.: (02) 807 5091

Направление “Администрация”
директор: 
Маг. екатерина доцева
тел.: 02) 807 5031
отдел “логистика”
завеждащ отдел: 
Маг. даниел димитров
тел.: (02) 807 5094
e-mail: logistics@aquachim.bg
сектор “ит”
завеждащ сектор: 
Маг. атанас николов
тел.: (02) 807 5066

РЕгИОНАЛНИ БЮРА

гр. пловдив 4000
ул. „кавала” Nо 20
тел.: (032) 681 325

гр. варна 9000
ул. „Марин дринов” No 53
тел.: (052) 612 080

гр. бургас 8000
ул. „рилска” No 15
тел.: (056) 844 755

гр. Монтана 3400
ул. „неофит бозвели” No 38
тел.: 0888 170 557

гр. русе 7000 
ул. боримечка No 9
тел.: (082) 830 329

ОКТОМВРИ 2014 г.
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