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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.

АКВАХИМ АД ПРЕДСТАВЯ 
Вашия следващ 
напълно автоматизиран анализатор за хемостаза  -  
с тестове за кръвосъсирване, хромогенни и имунотурбидиме-
трични тестове 
    производство на „ГРИФОЛС”



Уважаеми колеги и приятели, 
Уважаеми колеги и приятели, 

отмина си лятото, поне астрономически. дано есента ни донесе и извънизборни, по-приятни вълнения!

а сега – нещо полезно – нашият седми брой за тази година е пред вас. най-важното в него изглежда да е 
представянето на напълно автоматизирания анализатор за хемостаза, производство на голямата испан-
ска компания „Грифолс”. наречен е просто „Q”, чете се „кю” и според един от представителите на фирмата 
- Францеск аленторн – названието се свързва  най-вече с първата буква на думата „qualitas” (от латински) 
и производните на нея в различните европейски езици, означаващи качество.

като втори важен момент в броя се откроява програмата на Центъра за професионално обучение и ква-
лификация на акваХиМ. първите курсове са насочени повече към специалистите по най-миниатюрните 
същества на нашата, а вероятно и не само на нашата планета – микробиолозите. а продължаващото обу-
чение на тези специалисти е важно не само за следящите нашето електронно издание!

наред с полезните и най-нови реактиви и консумативи за молекулно-генетични анализи, за клетъчно култи-
виране и за дозиране на много чисти вещества в течна фаза, представяме и въвеждането в експлоатация 
на последно поколение апаратура за диагностика по метода на поточната цитометрия – апарата „навиос” 
в една от най-авторитетните болници – „токуда”.

ползотворна работа и приятно четене!

доц. д-р борислав великов
председател на съвета на директорите на акваХиМ  ад
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•  Непрекъснат достъп до: проби, контроли, калибратори и кювети
•  Универсални държатели за проби (подходящи за всякакви епруветки и купички тип 
   „Eppendorf”)
•  Положителна идентификация на проби и реактиви
•  Отворена система: възможност за програмиране на нови тестове.
•  Многофункционална система с две едновременно работещи части 
    – за подобряване на ефективността 

ГЪВКАВОСТ 

•  Сведени до минимум премествания на проби и реактиви 
    – 60 индивидуални проби на апарата и 
    – 30 реактива – хладилна камера за охлаждане
•  Непрекъснат достъп до площта за инкубация - директен достъп до всяка позиция
•  Директно разреждане на пробите на самия апарат 
•  8 позиции за измерване 
•  Оптимизирано автоматично измиване на пробната станция
•  Капацитет: 150 анализа/h(PT); 119 анализа/h(PT/APTT/FiB) и 24 часа без прекъсване!

АКВАХИМ АД ПРЕДСТАВЯ 
     Вашия следващ напълно автоматизиран анализатор за хемостаза  -  

с тестове за кръвосъсирване, хромогенни и имунотурбидиметрични тестове     
производство на „ГРИФОЛС”

•  Функция за пробиване на капачката
•  Оптична система на основата на високо-разделителна цифрова технология
•  Високочувствителен екран с допир
•  Радиочестотна технология за разпознаване на държатели и консумативи
    Виж повече информация тук!

ЕФЕКТИВНОСТ 

ИНОВАТИВНОСТ 

http://aquachim.bg/site/files/html_documents/Qstrengthanalysis_2_Diagnostika.pdf
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ИНСТАЛИРАНЕ на поточен цитометър „NAVIOS”  в болница „ТОКУДА”

във връзка с инвестиционния проект на една 
от най-авторитетните болници – 
„токУда” - и в партньорство с акваХиМ там 
беше въведена в експлоатация високотехно-
логична флоуцитометрична апаратура.

Чрез използването на модерни технологии в 
работния процес, в случая осигурявайки по-
следно поколение апаратура за диагно-
стициране на злокачествени заболя-
вания на кръвотворната и лимфната 
тъкан (левкемии и лимфоми); диагно-
стициране на анемични състояния и 
други отклонения в кръвните клетки; 
оценка на клетъчния имунитет; из-
следване при репродуктивни проблеми 
на жените; откриване и количествено 
определяне на редки клетки с цел про-
следяване на ефекта от лечението и 
др.,  болницата си поставя амбициозната 
цел:  да печели доверието на пациенти-
те.

акваХиМ и екипите на болницата работиха 
усилено за изпълнението на сроковете в един 
напрегнат график, така че от началото на 
септември 2011 г., пациентите на токУда 
да имат пълен достъп до новите методи на 
диагностика.   

в периода  8-10  август 2011 г. в Централна-
та клинична лаборатория на болницата беше 
инсталиран апарат от най-новото поколение 
( пуснат на пазара през 2010 г. ) поточни ци-
тометри -  модел „NAVIOS” на американската 
фирма-производител  „бекман култър”. апа-
ратът съчетава изключителна чувствител-
ност, разделителна способност и динамичен 
диапазон с възможност за събиране на данни 
с много висока скорост.

в периода  22-26 август 2011 г., и съобразно 
с обичайната практика на фирма „акваХиМ 
ад”, беше проведено обучение на работещи-
те в лабораторията от г-жа елке райтер 
-представителка на производителя.  

Вярваме, че с оптимизирането и ус-
коряването на процесите в лабора-
торията, ръководена от д-р Колева, 
високоспециализираният екип под ръ-
ководството на д-р Атанас Радинов 
ще допринесе още повече за издигане 
престижа на болница „ТОКУДА”, което 
ще подкрепи и амбициозните намере-
ния на ръководството на болница „ТО-
КУДА”, начело с д-р Явор Дренски , да 
повиши качеството на  диагностичния 
процес в полза на пациентите. 

от друга страна, акваХиМ показа за поре-
ден път всеотдайност в партньорството 
за  изпълнение на проекти, свързани с изпъл-
нението на основната си мисия в областта 
на медицината, а именно: Подобряване на 
качеството на живот и въвеждане на 
международните стандарти в диагно-
стиката и терапията. 

високоспециализираната техника  е едно от 
условията за подобряване надеждността на 
лабораторните  резултати, които са в пряка 
връзка с точния подбор на стратегията за 
лечение, а правилното поведение в лечебния 
процес кара пациента да се довери.  всич-
ко това се постига в болница „токУда”, при 
това с висока икономическа ефективност! 

 
От ляво на дясно: 
д-р Елке Райтер, д-р Весела Николова, 
д-р Атанас Радинов, д-р  Елена  Пунчева, 
д-р Нина Василева
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РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛНО-ГЕНЕТИЧНИ АНАЛИЗИ  -  
ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

“АКВАХИМ” АД разширява продуктовата си листа с 
голямо разнообразие от реактиви за полимеразна вериж-
на реакция в реално време („qPCR”), производство на 
„VWR - Quanta BioScience”. 

      ПРЕДЛАГАТ СЕ РАзЛИчНИ ВАРИАНТИ, В зАВИСИМОСТ 
ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА, КОЯТО ИзПОЛзВАТЕ:

1. TaqMan® или
2. SYBR Green 

„Quanta BioScience” разработва набори за qPCR за стандартни 
протоколи на работа и такива за бързи протоколи на работа.

наборите за бърз протокол на работа „PerfeCTa® FastMixes®” поставят 
нов стандарт за високи резултати и ефективност на qPCR.

Обикновени реагенти PerfeCTa® FastMix®

Активация 95 °C 10-15 min. 20 s

PCR цикли  при 
95 °C/60 °C

15 s/60 s 1-3 s/20 s

Време за 40 цикъла 52 min 14 min

Общо време за: 

(iCycler iQ® )

80-103 min  
(4-6 цикъла/8 ч. промяна)

40 min. 
(12 цикъла/8 ч. промяна)

Общо време за: 

(Eppendorf Mastercycler®)

72-82 min. 
(5-6 цикъла/8 h промяна)

33 min 
(14 цикъла/8 h промяна)

„PerfeCTa® FastMixes®” са готови за употреба набори с концентрация 
2Х. получените резултати са със силен флуоресцентен сигнал, а реак-
цията е с висока ефективност и чувствителност. бързото намножа-
ване на пробата се постига чрез мигновена активация на „AccuFast™ 
Taq” днк полимеразата. резултатът е qPCR за по-малко от 33 мин.

предлаганите набори са съвместими със почти всички модели апара-
ти за qPCR, предлагани от различни производители.

„АКВАХИМ” АД и „VWR - Quanta BioSciences” са вашите парт-
ньори във внедряването както на готови набори, така и на 
отделните компоненти за протичане на qPCR анализа.

Сравнителен протокол: 
реактиви за обикновен протокол срещу бърз протокол за qPCR

Сравнение между:
 „PerfeCTa® FastMixes®” и обикновен набор за qPCR:
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•  Особено подходящ за дозиране на киселини, основи и 
    водороден пероксид;

•  Съдържанието на следи от метали в дозираната 
    течност e в ниския обхват от µg/kg (ppb), а за някои 
    приложения дори  и в обхвата на ng/kg (ppt);

•   Материалите, влизащи в контакт с течността, са високо 
     пречистен PTFE, ETFE, FEP и PFA. За пружината се използва 
     платина-иридий или тантал в зависимост от приложението;

 •  Подробно описан процес на почистване при анализ на следи;

 •  Сертификат за качество.

Гаранция, че в дозираната течност не 
преминават метални йони

НОВО
ДОЗАТОР ЗА ВИСОКО ПРЕЧИСТЕНИ ХИМИКАЛИ 
ПРИ АНАЛИЗ НА СЛЕДИ

НОВО
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НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ „VWR”
МАТРАЦИ, ПЕТРИТА И ПЛАКИ ЗА КЛЕТЪЧНО КУЛТИВИРАНЕ

„VWR” представя на българския пазар 
изцяло нова линия за клетъчно култиви-
ране – матраци, петрита и плаки. 
Те допълват богатата гама от проду-
кти на „VWR” за клетъчно култивиране.

Петритата за клетъчно култивиране са 
изработени от специален оптично про-
пусклив материал, позволяващ равномерно 
и плътно развитие на културата. Тази по-
върхност дава възможност и за пряко на-
блюдение на развитието на клетките  под 
микроскоп.
Плоското дъно и еднаквите стени осигуря-
ват еднаквост на разливането на средата. 
Петритата с диаметър 60, 70  и 100 mm 
имат захващащи пръстени за лесно прена-
сяне.
В зависимост от потребностите на изсле-
дователя петритата могат да са с различ-
ни диаметри от 32,8 до 135,5  mm.

Многоямковите плаки на „VWR” дават въз-
можност за едновременно култивиране на 
различни клетъчни линии, без кръстосано 
замърсяване.

Подобно на матраците и петритата, те 
също са изработени от оптично пропуск-
лив материал, гама стерилизирани и  бар-
кодирани.

Предлагат се във варианти от 6 до 96 ямки.

Матраците, петритата и плаките са из-
работени от висококачествени оптично 
пропускливи материали, които позволяват 
правилно и равномерно развитие на кле-
тъчната култура.

Оформлението и изработката на всеки 
продукт са съобразени с индивидуалните 
изисквания и с удобството на оператора.

        
Матраците за клетъчно култивиране 
са в няколко разновидности:
    •  с право гърло;
    •  с извито гърло – удобната извивка 
        улеснява работата със серологична 
        пипета или шпатула;
    •  с вентилирана капачка;
    •  с плътна капачка;

Различните обеми от 12,5 ml до 182,5 ml 
дават възможност за правилно и точно 
структуриране на експеримента.

за улеснение на работата всяко ма-
траче е градуирано от двете страни.
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ЦЕНТ ЪР зА ПРОФЕСИОНАЛНО ОбУчЕНИЕ 
И КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ “АКВАХИМ” АД

  ПРЕз УчЕбНАТА 2011 – 2012 ГОДИНА ПРОГРАМАТА НА ЦЕНТЪРА щЕ бЪДЕ НАСОчЕНА КЪМ:

        безопасността в лабораториите – химични и микробиологични;
       Съдействие на лабораториите за внедряване на подходи при въвеждане на  нови методи, 
       валидиране на нестандартизирани методи и осигуряване на качеството на аналитичния процес;
       Подпомагане на специалистите, които разработват документация и внедряват ISO 15189 
       в медицинските лаборатории;
       Начинаещи и напреднали хроматографисти (след 01.01.2012 г.)

Центърът за професионално обучение и квалификация към “АКВАХИМ” АД започна своята 
дейност от началото на 2011 г. с курсове по заявка на производители и лаборатории.

УчЕбНИ КУРСОВЕ 
Първи семестър на 2011 – 2012 учебна година

ДАТИ бРОй УчЕбНИ чАСОВЕ

Микробиология: Верифициране на методи. 
Изчисляване на неопределеност.

26 октомври 2011 г. 6 учебни часа

Безопасност в микробиологичната лаборатория 11 ноември 2011 г. 6 учебни часа

Въвеждане и  прилагане на  ISO 15189 1 – 2 декември 2011 г. 2 х 8 учебни часа

Въведение в течната хроматография 8 – 11 февруари 2012 г. 2 x 6 учебни часa
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ВЪВ ВСЕКИ бРОй щЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ зА ПРЕДСТОЯщИ ИЛИ ПРОВЕДЕНИ ОбУчЕНИЯ.

В НАСТОЯщИЯ бРОй бИХМЕ жЕЛАЛИ ДА НАСОчИМ ВНИМАНИЕТО ВИ КЪМ ПЪРВИЯ КУРС, ПОДГОТВЕН 
зА МИКРОбИОЛОзИТЕ:

   МИКРОбИОЛОГИЯ: ВЕРИФИЦИРАНЕ НА МЕТОДИ. ИзчИСЛЯВАНЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ. 

 По време на обучението ще бъдат представени основните методи за верифициране на 
 микробиологичните методи;
 Ще се направят конкретни изчисления и интерпретация на резултатите;
 Ще се обсъдят потенциалните грешки, които могат да се допуснат в процеса на анализа;
 Ще се обърне специално внимание на ефекта на матриците;
 Ще се разгледа начинът за изчисляване на неопределеността;
 Специален фокус ще е осигуряването на качеството на аналитичния процес и свързаните с него 
 подбор на подходящи тест-микроорганизми и техното поддържане;

Центърът за професионално обучение и квалификация към “АКВАХИМ” АД ще продължи да разработва индивидуални учеб-
ни програми за предприятия и лаборатории в зависимост от техните цели, задачи и прилагани методи.
За оптимизиране на процеса на обучение е възможно курсовете да се организират на регионален принцип или на терито-
рията на предприятията или лабораториите.

Преподавателите от Центъра оказват съдействие на лабораториите и чрез провеждане на вътрешни 
одити (цялостни или частични) на дейността на акредитирани и неакредитирани лаборатории.

Повече информация за програмата на курсовете и начина за включване в учебните групи можете да по-
искате на e-mail: aquachim@aquachim.bg като изпратите попълнен формуляра от следващата страница.
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Уважаеми госпожи и господа,   

Моля да ми изпратите повече информация за следните курсове: 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Име: ...................................................................... 
Презиме: ..................................................................
Фамилия: ........................................................................................................................................................
Длъжност: ......................................................................................................................................................
Наименование на организацията: ...............................................................................................................
Адрес: ..............................................................................................................................................................
Тел: ............................................................ Мобилен тел.: ................................................................
Е-mail: ..............................................................................................................................................................
 Имам интерес към:
             Лично участие
             Да включа за участие служители от моята организация
             Да организираме обучение на територията на лабораторията
                                           (отбележете с ДА , интереса си)
 Други теми за обучения, които смятам за важни и полезни:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Дата: ......................................
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08 - 10 Септември, 2011 г. – VII Национална конференция по клинична лаборатория 
с международно участие – златни пясъци, Варна

      

приключи VII-та Национална конференция 
по клинична лаборатория с международ-
но участие. като един от най-престижните 
форуми за клинична лаборатория тя събра пове-
че от 400 участници. 
АКВАХИМ АД  взе традиционно участие в съ-
битието със специализиран щанд. ние имахме 
възможност, както винаги да запознаем лабо-
раторните специалисти с най-новите техно-
логични продукти и лабораторни решения на 
производителите, които представляваме на 
българския пазар.  

АКВАХИМ АД представи изключително инова-
тивни технологични решения за:
 – Хемостаза - Q  на фирма „Grifols” (за 
който можете да прочетете повече в насто-
ящия брой на бюлетина); 
 – бърза диференциална диагностика – 
„Chorus” (с който читателите на бюлетина 
бяха запознати в бр. 5 от т.г.);
 – Автоматичните системи за отчита-
не на СУЕ.
подкрепяйки събитието, ние си поставяме бла-
городната задача да допринесем за развитие-
то на лабораторната медицина в страната ни.

ВАжНО СЪбИТИЕ В СВЕТА НА ЛАбОРАТОРНАТА МЕДИЦИНА
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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” 
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

ОКТОМВРИ 2011 Г.
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