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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.

 

КИСЕЛИНИ ЗА ЕЛЕМЕНТЕН АНАЛИЗ ПО 
МЯРКАТА НА ВСЯКА ЛАБОРАТОРИЯ  

ДИСКОВЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 
LISTERIA MONOCYTOGENES

ОХЛАЖДАЩ ТЕРМОСТАТ И БРОЯЧ ЗА 
КОЛОНИИ

КАКВО ПРЕДЛАГА “БРАНД”, ЗА ДА ПОДО-
БРИМ НАДЕЖДНОСТТА НА ПИПЕТИТЕ С 
ВЪЗДУШНО ИЗТЛАСКВАНЕ?

НОВА АПАРАТУРА ОТ АКВАХИМ ЗА ДКЦ 
“ЧАЙКА” - ВАРНА 

БУЛМЕДИКА 2012 – АКТУАЛНИ НОВИНИ 
И НОВОСТИ НА ПАЗАРА 

СИЛНО УЧАСТИЕ НА 

АКВАХИМ АД 

НА БУЛМЕДИКА 2012 



Уважаеми колеги и приятели, 
този месец май не донесе много приятни преживявания на всички в страната. Май е добре, че свършва!

а ние се опитваме и в това наше издание да представим нови и полезни продукти за контрол на качест-
вото и за медицинската диагностика. започваме с чистите киселини на „Джей Ти Бейкър” и „Би Ди 
Ейч-Пролабо”, в които пречещите на елементните анализи примеси по правило не надвишават няколко 
нанограма на килограм! продължаваме с дисковете за идентифициране на Листерия моноцитогенес, про-
изведени от „Биолайф”, които позволяват сигурно идентифициране на колониите им дори при еднаква 
морфология с други щамове.

в областта на лабораторната медицина отбелязваме новите придобивки на дкЦ „Чайка” - варна. това на 
първо място е може би най-добрият имунологичен анализатор в страната – „Аксес 2” на „Бекман Кул-
тър”, който спечели доверието на много колеги с високото ниво на надеждност при ниски експлоатационни 
разходи и широк набор определяеми показатели. да споменем като примери само панела за сърдечно-съдови 
маркери и изключително чувствителния тест за простатно-специфичния антиген! на второ място във 
варна ще отбележим иновативния апарат на „Диессе”, наречен „Хорус”, с чиято помощ диагностиката 
на редица инфекциозни и автоимунни заболявания става бързо и навременно.

в заключение от името на екипа на фирма „АКВАХИМ” АД бих искал да изкажа специални благодарности 
на всички специалисти и колеги, посетили нашия щанд на БУЛМЕДИКА  и тази година. бихме искали  да 
ви уверим, че ние в „акваХиМ” ад от сега започваме да работим за следващата бУлМедика 2013, за да 
можем отново да ви предоставим най-актуалната информация на пазара и да заслужим вашето внимание 
и доверие.

Успех и до нови срещи!
доц. д-р борислав великов
председател на съвета на директорите на акваХиМ  ад
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КИСЕЛИНИ зА ЕЛЕМЕНТЕН АНАЛИз ПО МярКАТА НА ВСяКА ЛАБОрАТОрИя 

За да могат да заработят съвременните апарати за елементен анализ с възможност за определяне на елементи в концентрации ng/kg (ppt), е необхо-
димо да може да се разчита на химикали и реактиви с чистота, която да не маскира търсените атоми/йони. През седемдесетте години на миналия 
век са произведени първите най-чисти киселини в света с марката “J.T.Baker®”. И до днес Джей Ти Бейкър® остава лидер в производството на широк 
набор от киселини, които удовлетворяват изискванията на лабораториите на официалния контрол, независими организации и на различните видове 
индустрии. 

За да разшири възможността за избор на специалистите, АКВАХИМ предоставя допълнителна възможност на избор добавяйки и чистите киселини, 
произвеждани от VWR с марката “BDH Prolabo®”(“Би Ди Ейч Пролабо”).

за специалистите, прилагащи най-взискател-
ните методи за елементен анализ, при които е 
необходимо да се постигнат свръхниски граници 
на откриване на примеси (ICP-MS, ICP-OES/AES 
и GFAA), J.T.Baker произвежда киселини и допъл-
нителни продукти от серията “ULTREX II®”. за 
киселините и водата с тази спецификация в сер-
тификатите се посочват стойности за повече 
от 65 елемента, като примесите са от порядъка 
на ng/kg (ppt). повечето от тях са със стойност 
по-ниска от 10 ng/kg. 

Спецификацията 
на сярна киселина 
с чистота 
“ULTREX II®”
е приложена в
края на този 
материал.

За заявка на:
- реактиви “ULTREX II®”

- на системата за разливане

за улеснение на лабораторните специалисти 
при работа със свръхчисти киселини “джей 
ти бейкър®” е разработил специална система 
за отливане на определен обем от киселини-
те – “ULTREX II® Dispenser System”. ползите 
от нейното използване са значителни:

    - елиминира се замърсяването от използ-
ване на непочистена лабораторна стъклария;
    - предотвратява се замърсяване от въз-
духа;
    - свеждат се до минимум загубите от изпа-
рения/изтичане;
    - отлива се само количеството, което е 
необходимо за дадения анализ;
    - осигурява се безопасно боравене с кисе-
лините.

системата е изработена от модифициран 
тефлон и е снабдена с въздушен филтър. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗЛИВАНЕ

Обем:               0–5 ml със стъпка 0,5 ml 
Точност:   ±  0,02 ml (вода при 20°C) 
Прецизност:  ± 3% за 3 ml  



Сярна Киселина, ULTREX II Ultrapure Reagent (кат. номер 6902-05, 500 ml)
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(Здр.Ш.)

алтернативна възможност за използване на кисе-
лини при елементния анализ са:
   • “NORMATOM®” на “BDHProlabo®” – с примеси от 
порядъка на ppb и ppt (µg/kg и ng/kg) за някои па-
раметри. за реактивите с тази спецификация са 
посочени стойности за повече от 40 вида примеси.
   • реактивите на J.T.Baker® “INSTRA-ANALYZED®” 
са с онечиствания от порядъка на µg/kg (ppb). те 
са разработени за рутинни елементни анализи и 
за контрол на околната среда. в анализните сер-
тификати са посочени стойности за повече от 35 
примеса. това е продукт с отлични граници на от-
криване, динамичен линеен обхват, възможност за 
мултиелементен анализ и възпроизводимост.
   • реактивите “ARISTAR®” на “BDH PROLABO®” са  
приложими за анализи, при които границите на от-
криване са по-високи и примесите са в порядъка на 
ppm/ppb (mg/kg//(µg/kg).
   • реактивите “BAKER® ANALYZED ACS” са пред-
назначени за аналитични      цели, но могат да се 
използват и при ааS.

Таблица за избор на реактиви за 
елементен анализ

елементният анализ е един от най-скъпите в аналитичните лаборатории. намаляването на раз-
ходите за него може да се постигне чрез оптимизиране  на използваните реактиви. изборът на 
точния продукт ни гарантира неоспорими резултати, без да се презастраховаме, плащайки за 
ненужно по-високо качество значително по-високата цена. екипът на акваХиМ е на разположение 
на всички лабораторни специалисти, за да направим заедно правилния избор.
  



Дискове за идентифициране на 
Listeria monocytogenes 
ПОТВ ърД ИТЕЛЕН ТЕСТ зА КОЛОНИИ
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Кат. № 193005
Съдържание на теста
50 диска, напоени с аминоацил-бета-нафтиламид (0,15 mg/диск)
5 % разтвор на р-диметиламинобензалдехид (8 ml)

НАЧИН НА рАБОТА:

1. Поставете диска в прозрачна 
епруветка и добавете 4 капки 
(0,2 ml) стерилен физиологичен 
разтвор

2. Разбъркайте на вортекс

3. Поставете 3 – 4 колонии с ед-
наква морфология от Селекти-
вен агар за Listeria ALOA (401605) 
или Оксфорд селективен агар за 
Listeria (401600) или Агар за листе-
рия на Палкам (401604) и хомогени-
зирайте на вортекс

4. Инкубирайте при 37 оС за 2 часа

5. Добавете 2 капки от разтвора 
на р-диметиламинобензалдехид и 
отчетете резултата 

ИНТЕрПрЕТИрАНЕ 
НА рЕзУЛТАТИТЕ

Образуване на жълт цвят – 
Listeria sp., различни от Listeria 
monocytogenes

Не се образува жълт цвят или 
се образува бледо розов цвят: 
Listeria monocytogenes 

(Т.Р.)
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(Т.Р.)

ОХЛАжДАщ ТЕрМОСТАТ С цИрКУЛАцИя БрОяЧ зА КОЛОНИИ STC 1000 

• Температурна стабилност: + 0,01 оС
• Налягане на помпата: 0,25 bar
• Поток на помпата 16,7 l/min
• Интуитивен софтуер
• Голям, лесен за отчитане екран
• Пълна информация за работата на термостата, 
изобразена на екрана
• Програмиране на време и температура 
• Запаметяване на 10 програми
• Възможност за калибриране в 5 точки
• Възможност за включване на допълнителен вън-
шен контрол на температурата

• Предназначен за бързо и надеждно изброяване на колонии на 
микроорганизми
• Цифров екран, показващ брой колонии (до 999), среден брой ко-
лонии, време и състояние на писалката
• Звуков сигнал при отчитане на всяка колония
• Избор между режим на единично изброяване (1 петри) и после-
дователно изброяване на до 20 петрита и определяне на средна 
стойност
• Нагласяване на яркостта на преминаващата светлина
• Приставки за петрита с размер 50, 60 и 90 mm
• Увеличително стъкло 2х, диаметър 100 mm
• Изход “USB” за съхранение на резултатите или изход “R232” за 
свързване с принтер

710-07105
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(Т.Р.)

ПрОСЛЕДИМ® ВОДОУСТОйЧИВ ТЕрМОМЕТър зА ХрАНИ, СъгЛАСНО ИзИСКВАНИяТА НА НАССр

• Подходящ за хранително-вкусовата и питейната промишленост
• Лесни за използване мембранни клавиши и устойчиво на удар тяло
• Термометърът е комбинация от безконтактен, неинвазивен, инфрачервен сензор и стоманен прободен термометър

• На дисплея се показват зони „НАССР“: зелена светлина за температури под +4 оС и над +60 оС и червена светлина (“опасност”) 

за температурния диапазон между 4 и 60 оС
• Данните се актуализират всяка секунда
• На дисплея се показват текущата температура, минималната или максималната температура, показание за изтощена бате-
рия и стойност на излъчване на топлина

• Температурен диапазон: от -55 оС до +250 оС за инфрачервения сензор и от -55 оС до +330 оС за прободния датчик

• Разрешителна способност: 0,2 оС за диапазона от -10 оС до +200 оС, в останалите интервали 1 оС

• Точност: в диапазона от -5 оС до +65 оС + 0,6 оС за инфрачервения датчик и + 0,5 оС за пробивната сонда
• Сертификатът е проследим до NIST
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стандартът ISO 8655 изисква постоянно наблюде-
ние на средствата за обемен анализ. пипетите с 
въздушно изместване трябва да бъдат проверява-
ни през определени интервали от време и резулта-
тите трябва да бъдат сравнявани с границите за 
грешка, посочени в ISO 8655-2. 

всъщност сертификатът за калибриране отразя-
ва представянето на инструмента към момента 
на проверката. 

времето между две калибрирания е критично ва-
жно, тъй като течове могат да възникнат по вся-
ко време, дори веднага след тестването. понякога 
повече от 80% от пипетите, изпратени за ремонт, 
имат изтичане и са извън интервала за отклоне-
ние на обема, дори и видимо да не се вижда капка. 

                

                  Вижте видеоклипа!

Най-честата причина за неточност на бу-
талните пипети е течът. това е следствие 
от повреждане на уплътненията, буталата или 
поставката за накрайниците. въпреки че често 
не са видими с невъоръжено око, течовете водят 
до съществени грешки в пипетирания обем. 

Устройството за откриване на течове на  
BRAND (PLT = Pipette Leak Test) за пипети с 
въздушно изтласкване открива дори най-малките 
течове в рамките на секунди. 

ПрЕДИМСТВА:

• предварително програмирани стойности на гра-
ниците на всички налични на пазара едноканални и 
многоканални пипети с обхват на пипетиране от 
1 µl до 10 ml; 

• провеждане на проверката с и без накрайник, 
което съдейства за бързата диагностика на из-
точника на теч; 

• резултат от теста – за секунди; 

• заявка за патент. 

КАК ДА ПОДОБРИМ НАДЕЖДНОСТТА НА ПИПЕТИТЕ С
 ВЪЗДУШНО ИЗТЛАСКВАНЕ?

решението е: устройство за откриване на течове

(М.М.)

Устройството за откриване на течове не може да замени редовната гравиметрична проверка на пипетите в лабораторията, но еже-
дневната проверка с него дава сигурност на анализите в периода между две калибрирания.

Откриват се дори НАй-МАЛКИТЕ течове! 
Гарантирана е надеждността на работа с пипетите и достоверността и възпроизводимостта на анализите.

http://www.brand.de/en/products/liquid-handling/plt-unit-pipette-leak-test/plt-unit-in-video/
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 Инсталиране на нова апаратура от АКВАХИМ в
            ДКц Чайка ЕООД – гр. Варна

(В.Ж.)

в началото на тази година беше инсталирана нова апаратура за диагностика в лабораторията на дкЦ “Чайка еоод” – гр. варна от специалистите на ак-
ваХиМ. с  подкрепата на д-р Манушева като управител на лечебното заведение и професионализма на д-р Йорданова – завеждащ клинична лаборатория - с 
новата апаратура диагностичните възможности на лабораторията се увеличиха многократно в полза на пациентите. 

внедрявайки напълно автоматизиран имунологичен анализатор “аксес 2” на американската фирма производител “бекман култър”, акваХиМ заедно с ръко-
водството на здравното заведение осигури на пациентите достъп до важни имунологични показатели, като хормони, туморни и сърдечно-съдови маркери, 
маркери на костната система и др. освен високо чувствителния тропонин 
и (AccuTnI™) и BNP (B-Type Natriuretic Peptide = в-тип натриуретик пептид) 
като маркери за сърдечно-съдови заболявания и оценка на риска от инфаркт 
на миокарда, платформата разполага с  уникален тест за простатно-специ-
фичния антиген “proPSA”! диагностичната му стойност е съизмерима с биоп-
сията, което е иновативно решение в полза на неинвазивните диагностични 
методи!

 вторият апарат, инсталиран в лабораторията, е “Chorus” на фирма “диессе” 
от италия. това е нов партньор за акваХиМ и още един пример за стремежа 
на специалистите от фирмата да търсят и предоставят само иновативна 
апаратура, с която да се увеличат многократно възможностите за бърза и 
качествена диагностика на пациентите. имунологичният анализатор “Хорус” 
работи на принципа на “ELISA”  и е предназначен за изключително точен и 
бърз анализ и диагностика на  редица инфекциозни, автоимунни и други забо-
лявания. една от най-големите ползи за пациентите от тази апаратура е, че 
те могат да получат резултата веднага, в рамките на деня, за разлика от 
лабораториите, които работят с класическа “ELISA”, без това да оскъпява 
излишно анализа. така се дава възможност за бързо поставяне на диагнозата 
на пациента, особено при припокриващи се симптоми на заболяванията, и на-
временно започване на лечебния процес.  
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СИЛНО УЧАСТИЕ НА 

АКВАХИМ АД 

НА БУЛМЕДИКА 2012 

АКТУАЛНИ НОВИНИ И НОВОСТИ НА ПАзАрА

от 15-ти до 17-ти май т.г. се състоя традиционното медицинско изложение в българия – бУлМедика/
бУлдентал. на 46-то издание фирма „АКВАХИМ” АД се постара (както всяка година) да покаже нови, 
актуални за пазара продукти, да допринесе за обогатяване на продуктовата гама и избора на българ-
ските специалисти. 

един от акцентите на бУлМедика 2012 бе една от новите фирми в продуктовата листа на                          
„АКВАХИМ” АД – унгарската фирма „Електроника 77”. Фирмата е специализирана в разработва-
нето и производството както на системи за проследяване нивото на кръвната захар, така и на авто-
матизирани системи за уринен анализ.

след представянето на продуктите на фирма „електроника 77” на българския пазар отзивите сред ме-
дицинските специалисти в българия са изключително добри. особен интерес предизвикаха системите 
тип „грижа за пациента до болничното легло” (Point Of Care=POC). 

очаква се тази година хит на пазара да бъдат новите глюкомери с гласово изчитане на данните, въ-
преки големия екран с ясно видими показатели, производителите, с мисъл за незрящите пациенти и 
пациентите с намалено зрение, са въвели възможност за гласово изчитане  на показателите. отново 
с мисъл за пациента, фирма „електроника 77” предоставя две разфасовки за тест лентичките (25 и 
50 броя в опаковка). освен на компактния и ергономичен дизайн ползвателите на „Auto SenseVoice”, 
могат да разчитат на бързи и прецизни резултати.

разбира се бисерът в короната не може да бъде само един. за отличното представяне на продуктите 
на „електроника 77” от представителя им за българския пазар – фирма „АКВАХИМ” АД  - допринася 
широката гама от апарати  и сред второто им направление – уринни анализатори. 
специално внимание заслужава компактният, изключително лесен за употреба, прецизен и надежден 
уринен анализатор “DocUReader 2”. апаратът предизвика интерес след лекарите с малка частна 
практика. въпреки компактните си размери той показва завиден работен капацитет 50 теста/час, 
въпреки големия брой - 11 показателя. богатият му интерфейс за връзка с персонален компютър, лис 
и др. (за подробности моля, вижте рекламната брошура) породи интерес и сред специалистите на кли-
ничните лаборатории.

(Ив.П.)
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

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 решения”
директор: д-р здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
отдел “лабораторна медицина”
завеждащ отдел: Маг. веска жечева
тел.: (02) 807 5074
отдел “научни изследвания и лабораторен контрол”
завеждащ отдел: д-р таня рашева
тел.: (02) 807 5067; (02) 807 5023

Направление “Фармация”
отдел “ регистрация и безопасност “
отдел “Фармацевтични продукти”
завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
 
Направление “Обучение, развитие и иновации”
отдел „обучение”
отдел „развитие”
отдел „иновации и консултантска дейност”
завеждащ отдел: Маг. любомир праматаров
тел.: (02) 807 5075

Направление “Финанси и администрация”
директор: Маг. румянка алексова
тел.: (02) 807 5079
отдел “счетоводство”
завеждащ отдел: Маг. Мартин кръстев
тел.: (02) 807 5078
отдел “логистика и ит”
завеждащ отдел: Маг. александър тодоров
тел.: (02) 807 5066
e-mail: logistics@aquachim.bg

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
ул. „клокотница” No 7
тел. (096) 301 148 

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


