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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.

 
“ОРАЙЪН ДУЪЛ СТАР” Е ПРЕВЪЗХОДЕН 
ЛАБОРАТОРЕН РН/МИЛИВОЛТМЕТЪР

НОВИ АНТИТЕЛА НА “БЕКМАН КУЛТЪР” ЗА 
УПОТРЕБА В КЛИНИЧНАТА ПОТОЧНА ЦИТОМЕТРИЯ 

ИНСТАЛИРАНЕ НА “РЕСПОНС 910” В МБАЛ 
“АКТА МЕДИКА” - СЕВЛИЕВО

УЧАСТИЕ НА АКВАХИМ В ЧЕСТВАНЕТО, ПОСВЕТЕНО 
НА ЛИКВИДИРАНЕТО НА МАЛАРИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

ИНОВАТИВНА АПАРАТУРА НА “БЕКМЪН КУЛТЪР”, 
ПРЕДСТАВЕНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНГРЕС 
В ПАРИЖ

ИзключИтелна промоцИя 
на апарата “Orion Dual Star” – 

половИн цена преди 
лятната ваканция



Уважаеми приятели и колеги,    
лятото настъпи астрономически, замириса на море и на нашите автори им намаля и броят, а и желанието да 
списват материали за електронното ни издание. ето защо това е сравнително скромно по обем и информация, 
като в същото време е и последно за първите осем месеца. следващия ни брой ще съзрете чак през септември.

и все пак. най-напред обърнете внимание на двукратното намаление на цените на комплектите заедно със са-
мия pH/mV метър на “термо сайантифик орайън”, наречен “орайън дуъл стар”! причината за това предложение 
на производителя не е някакъв дефект в апаратите от тази серия, а нещо твърде прозаично. от сега нататък 
те ще се произвеждат само в черен цвят, а досегашните в синьо и бяло се спират от производство, макар че 
“вътрешностите” им, електродите с патентованата технология “росс” с течен електролит и всичко останало 
(освен цвета) си остават на познатото безукорно равнище!

другият материал, свързан с истински нови продукти, е посветен на новите антитела на “бекман култър” за 
поточна цитометрия. няма съмнение, че диагностичният процес в медицинските лаборатории по този начин ще 
се подобри и ще покрива още по-добре стандартите, които ще наложи и промяната в нормативните актове.

другите три материала, които следват, дават сведения за инсталирането на нов за болницата “акта Медика” 
в град севлиево биохимичен анализатор (“респонс 910” на “диасис”), за участието на акваХиМ в честването на 
50-годишнината от ликвидирането на маларията в нашата страна, както и за иновациите, внедрени в медицин-
ската апаратура от “бекман култър” и представени на двадесет и първия конгрес по клинична химия и лабора-
торна медицина (за онези от вас, които не са били в париж по това време).
 

Но в заключение – нека да е лято!!

доц. д-р борислав великов

02



огромно удоволствИе И ИзключИтелна точност прИ аналИза. 

сега на половИн цена!!!
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Уважаеми Клиенти, Партньори, Колеги и Приятели,
Имаме уникалната възможност да Ви предложим един изключителен апарат, 

а и да не забравяме върховите рН електроди с патентованата технология “ROSS”,  на половин цена!!!
Скоро ще излезе новата серия апарати “Orion Dual Star” на “Thermo Scientific Orion”. 

Новите апарати ще се предлагат вече само в черен цвят, за разлика от досегашните в синьо, бяло и черно. 
Поради тази причина, имаме удоволствието да Ви предложим изключителна отстъпка за тези надеждни 

лабораторни апарати, а именно „Orion Dual Star two channel pH/Еh/ISE”. 

Може да изберете стъклен рН електрод с патентованата 
технология “ROSS” с течен електролит, модел “8102BNUWP”  

или рН електрод с патентованата технология “ROSS” 
с гел електролит, и вграден температурен сензор модел 

“8157BNUMD” с епоксидно тяло. 
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(Яв.П.)

може да се възползвате от промоцИята само на показанИте 
по-долу комплектИ до 23 юлИ 2015 годИна. основнИ предИмства на апарата:

www.aquachim.bg     aquachim@aquachim.bg     Тел.: 02 / 807 5000     Факс: 02 / 807 5050

 •  Точност: 0,001 рН;
 •  Калибриране: от 1 до 6 точки;
 •  Буфери: разпознава стандартни 
буфери “USA/NIST”, “Euro”, “DIN” и 
собствени; 
 •  Гаранция: 3 години на апарата 
и 18 месеца на рН електродите 
“ROSS”.

Апаратът разполага с голям 
информативен екран, голям избор 
от електроди в зависимост от  
приложението, комплекти с всичко 
необходимо за работа и отговаря 
на добрата лабораторна практика 
“GLP”.
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реактИвИ за клИнИчна поточна цИтометрИя на 
“BECKMAN  COULTER”

От името на АКВАХИМ АД имаме удоволствието да предоставим  на всички специалисти, които работят в областта на поточната 
цитометрия в здравните заведения и медицинските университети, един обновен  и допълнен с нови продукти  списък  от антитела, 
производство на известната американска фирма “Бекман Култър”.

Всички те отговарят на изискванията на европейската директива ЕC98/79  за продукти, предназначени за ин-витро диагностика и са  
маркирани със “СЕ”. Последните осем нови антитела и реактиви значително разширяват портфолиото на “Beckman Coulter”, предназ-
начено за клинична диагностика чрез поточна  цитометрия и  възможността за подобряване на лечебния процес на пациентите.

Прикаченият списък се надяваме също така да бъде от полза на специалистите и при подбора на допълнителни  антитела при създа-
ването на нови протоколи за анализ с цел подобряване на диагностичния процес.

Изтеглете от тук!

(В.Ж.)

http://aquachim.bg/sites/default/files/FLOW_ListingIVD.pdf
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Инсталация на автоматичен биохимичен анализатор 
„Respons 910” в мБал “акта медика”, гр. севлиево

Във връзка с обновяването на апаратурата 
в клиничната лаборатория на МБАЛ „Акта 
Медика“ в гр. Севлиево, през месец май 2015 
г. АКВАХИМ АД инсталира нов автомати-
чен биохимичен анализатор “Respons 910”, 
производство на немската фирма “Diasys-
Diagnostic Systems GmbH”. 
Тази напълно автоматизирана биохимична 
система е отлично решение за извършване 
на рутинни, специализирани и спешни анали-
зи в малки лаборатории. Анализаторът “Рес-
понс 910” поддържа основните технически 
характеристики на големите биохимични 
платформи, необходими за извършването на 
пълен набор от биохимични изследвания на 
пациентите, включително и възможност-
та да извършва турбидиметрични анализи. 
Апаратът е с интуитивен софтуер, лесна 
поддръжка, ниска консумация на вода и има 
валидирани всички съвременни методи за 
анализ (колориметрични, турбидиметрични, 
потенциометрични и др.). Реактивите за ра-
бота с апарата са специално разработени за 
този модел, с цел осигуряване на точност и 
възпроизводимост на разултатите и в също-
то време осигуряват ниска себестойност на 
проба и отлична икономическа ефективност.

С тази инсталация, осъществена с активно-
то съдействие на ръководството на болни-
цата в лицето на д-р Ненков и началника на 
клиничната лаборатория д-р Гечева, модерна-
та болница ще има още една възможност да 
предостави на своите пациенти бърз и лесен 
достъп до изключително качествени лабора-
торни изследвания. 
„В клиничната лаборатория сме си поста-
вили за цел да работим качествено, бързо и 
точно, за да получат пациентите ни грижи-
те, които заслужават” - каза д-р Гечева (на 
снимката вляво), която отскоро е завежда-
ща на клиничната лаборатория. Ето защо, за 
нас е важно да имаме доказани във времето 
партньори, каквато компания е „АКВАХИМ”.
Новата биохимична система „Respons 910“ в 
МБАЛ „Акта Медика“ – Севлиево ще съдейст-
ва за високото качество на анализите при 
съкратено време за докладван резултат в 
полза на пациентите на болницата. Успоред-
но с това намалената консумация на елек-
тричество, както и ниското ниво на шум 
намаляват вредните емисии и създават по-
здравословна и комфортна работна среда за 
работещите в клиничната лаборатория.

(М.Мар.)

На снимката: 
Пред апарата “Respons 910”.
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участие на “акваХИм” ад в юбилейното честване по случай 
50-годишнината от ликвидирането на маларията в република България

на 29 май 2015 г. се проведе юбилейна конференция на тема “България - 50 години свободна от малария”. 
събитието беше организирано от министерството на здравеопазването, националния център по 

заразни и паразитни болести и Българската асоциация на медицинските паразитолози.

Маларията е една от най-разпространените заразни болести, известна още от дълбока древност. тя е тропическа болест, причиняваща висока 
смъртност. Министерството на здравеопазването уведомява, че по данни на световната здравна организация (сзо), маларията е една от най-
разпространените заразни болести в световен мащаб. тя представлява сериозен здравен проблем в над 100 страни, територията на които се 
населява от около 2,4 милиарда души (това представлява 40% от населението на земята). затова и постижението на нашата страна вече 50 го-
дини „свободна“ от малария е от световно значение. на интернет страницата на световната здравна организация беше публикувана информация 
за събитието - (http://www.euro.who.int/en/countries/bulgaria/news2/news/2015/05/bulgaria-50-years-malaria-free).

по време на научната сесия беше представена глобалната маларийна ситуа-
ция, съвременното състояние и историята на маларията в българия и видовете 
преносители – комарите от род Anopheles. „акваХиМ“ ад представи възмож-
ностите за съвременни молекулно-биологични анализи за бързата диагностика 
на маларията, което предизвика голям интерес от страна на участниците в 
конференцията и доведе до научни прения.

цялата аудитория беше удовлетворена от професионално поднесените 
лекции на семинарите, както и от отличната организация от страна 
на домакините от националния център по заразни и паразитни болести.

На снимката: конферентната зала с участници, 
гости и част от екипа на АКВАХИМ.

(Цв.Б.)
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(В.Ж.)

Иновативна апаратура  от  “Бекман култър”,  представена  на  
XXI  европейски конгрес по клинична химия и лабораторна медицина – 

IFCC-EFLM, 22-24.06.2015 г.

акваХИм ад даде възможност на водещи специалисти по клинична лаборатория да взе-
мат участие в 21-вия европейски конгрес по клинична химия и лабораторна медицина” – 
IFCC-EFLM, 22-24.06.2015, който тази година се проведе в париж. 

на форума “бекман култър”, чийто официален представител за българия е акваХиМ ад, отново прият-
но изненада участниците с изключително интересни научни симпозиуми. залите бяха препълнени със 
слушатели, включително и от българия, за да се запознаят с най-новите технологични разработки и 
продукти в областта на клиничната лаборатория и диагностика. темите бяха актуални: “аМХ - анти-
мюлеров хормон – най-важния репродуктивен хормон – клиники и перспективи - предсказване на репро-
дуктивност и рак”; “иновации и мястото им в подобряване на работния процес при хематологичните 
анализи”; “перспективи пред напълно автоматизираната система за молекулна диагностика” – един 
уникален продукт, без аналог на диагностичния пазар, който превръща молекулната диагностика в ру-
тинно изследване в клиничната лаборатория.
очакваме в най-скоро време да има инсталация и в български клинични лаборатории в помощ на лабора-
торните специалисти и най-вече в помощ на пациентите! 
на снимката вляво един наистина добър анализ на връзката разтворим рецептор на трансферин  (sTfR) 
и анемия, изработен на имунологичната платформа на “бекман култър” “Access2” във вМа варна от д-р 
Йорданова в сътрудничество с Медицинския Университет – варна.
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

председател на съвета на директорите,
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”
тел.: 02) 807 5031
отдел “логистика”
ид завеждащ отдел: 
Маг. владимир симов
тел.: (02) 807 5088
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
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