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ПРОДОЛЖУВА ПРИКАЗНАТА  
ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА 
ОДГОВОРНОСТ  
НА ФАРМАХЕМ

НОВ ПРОЕКТ НА ФАРМАХЕМ  
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОЖАРИТЕ 
НА НИВО НА ПРЕДЕЛ ВО 
ЗАПАДЕН БАЛКАН

НОВИ ПОСТИГНУВАЊА ВО 
ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ  
НА ПРИРОДАТА ВО  
МАКЕДОНИЈА - (ПЗП)  
– ИЗЛЕЗНА ФАЗА

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА  
„Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ 
- БИТОЛА „РАМО ДО РАМО“ 
СО НАЈСОВРЕМЕНИТЕ И 
НАЈПОЗНАТИТЕ ЛАБОРАТОРИИ 
ВО ЕВРОПА И СВЕТОТ

КОНТРОЛАТА Е ЕДНОСТАВНА 
РАБОТА, СО TESTO SAVERIS 2
ВЛЕЗЕТЕ И ВИЕ ВО СИСТЕМОТ 
SAVERIS 2

HSCRP (Ц-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН  
СО ВИСОКА СЕНЗИТИВНОСТ)

АКРИЛАМИД - КАНЦЕРОГЕНА 
СУПСТАНЦИЈА ШТО СЕ СОЗДАВА  
ВО ХРАНАТА 

СТОП ЗА ТРУЕЊЕТО СО ЖИВА

НАЈДОБРИОТ AGILENT QTOF, 6546  
- ПРВПАТ ВО МАКЕДОНИЈА

РАБОТИЛНИЦАТА НА ФАРМАХЕМ 
ЈА ОСВОИ ПУБЛИКАТА

GROLINE - ЛИНИЈА НА 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ,  
СЛЕДЕЊЕ И КОНТРОЛА НА 
ПАРАМЕТРИТЕ ВО  ПОЧВАТА, 
ЃУБРИВАТА (ТЕЧНИ И ТВРДИ)  
И ВОДАТА ЗА НАВОДНУВАЊЕ

CSN810 TABLETOP 

ЕДИНСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЈА ВО 
МАКЕДОНИЈА ЗА КАЛИБРАЦИЈА 
НА РН, КОНДУКТОМЕТРИ И 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИ
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАВНИЦА ЗА 
НАБАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ И 
ОПРЕМА ЗА ИНДУСТРИЈАТА ЗА 
ПИВО И МЛЕКО

Reagensi  
i aditivi
Sektorot Reagensi i
aditivi ima specifi~na
programa so koja се
предлагаат решенија
коишто овозможуваат
стандардizirano
производство ili go
sledat tekot na procesot
na proizvodstvoto. Дел 
од производите кои се 
нудат во оваа програма се 
наменети за прехранбената 
индустрија, чистење и 
дезинфекција на опремата 
за производство, како 
и на помошната опрема 
и инструменти кои го 
следат квалитетот на 
производството. 

Instrumenti  
i oprema
Sektorot Instrumenti i
oprema opfa}a programi
na oprema za site vidovi
laboratorii: hemiski i
biohemiski laboratorii,
mikrobiolo{ki 
laboratorii, laboratorii 
vo prehranbenata i 
farmacevtskata industrija,
laboratorii za sledewe
na kvalitetot, vo kontrolni
laboratorii za 
industrisko proizvodstvo,
laboratorii za 
ispituvawe materijali vo 
grade`ni{tvoto и т.н.

Ekolo{ki 
konsalting
Edna od glavnite opredelbi
na Farmahem e za{tita na
`ivotnata sredina vo 
Р. Makedonija i vo 
regionot.
Vo sektorot koj postoi 
повеќе од 25 godini se 
nudat kompletni
konsultantski uslugi
za proekti od oblasta
na `ivotnata sredina i
prirodata. Лабораторијата
за животна средина,
која е дел од секторот за
еколошки консалтинг, нуди
услуги за мерење и анализа
на 50 параметри во 
животната средина според 
стандардот MKC EN ISO/IEC 
17025:2018.

Dijagnostika  
i lekovi
Sektorot Dijagnostika i
lekovi opfa}a programa
za lekovi, dijagnosti~ki
reagensi i instrumenti za
biohemiski laboratorii.
Ponudata na Farmahem
celosno gi zadovoluva
potrebite na sekoja
medicinska, biohemiska
ili mikrobiolo{ka
laboratorija.

 

Почитувани читатели,

Горди сме што Фармахем и во 2022 година продолжи со трендот на 
раст за што сведочат бројните проекти и новини во нашето портфо-
лио:

Секторот дијагностика и лекови ја збогати понудата за медицински-
те лаборатории со интегриран систем од најновата генерација на 
Аbbott, Alinity ci и хематолошки анализатори Sysmex, сериjата XN-L;

Секторот инструменти и опрема го инсталираше првиот Agilent 
Q-TOF (масен спектрофотометар) на Ветеринарниот факултет-Скопје, 
Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS на Фармацевтскиот факул-
тет-Скопје, нова серија автоматски системи за мониторинг на тем-
пературата - Testo Saveris 2, софистицирана аналитичка опрема од 
Mettler Toledo и др.;

Секторот реагенси и адитиви континуирано придонесува за подоб-
рување на квалитетот на млечните производи со млечните култури 
од реномираната компанија DSМ, средствата за чистење и дезинфек-
ција во прехранбената индустрија од Ikochimiki и т.н.;

Секторот за еколошки консалтинг успешно ја спроведуваa излезната 
фаза на Програмата за заштита на природата во Македонија, а од ми-
натата година работи и на нови меѓународни проекти од кои најзна-
чаен е Програмата за управување со пожари на ниво на предел во 
Западен Балкан;

Лабораторијата за животна средина во 2022 година го прошири 
опсегот на акредитацијата за ISO 17025 со калибрации на pH-метри, 
кондуктометри и спекторфотометри;

Фармахем Сервис заедно со акредитираната Лабораторијата за кали-
брации продолжува да обезбедува квалитетна пост-продажна услуга 
за сите наши програми, а годинава ја постави интернет-продавница-
та: www.е-shop.farmahem.com.mk;

Во ПЗУ ,,Дијагностика Фармахем” се изработуваат над 3000 различ-
ни анализи. Сите акции и новини се објавуваат на FB страницата 
facebook.com/DijagnostikaFarmahem.

Фармахем и во услови на пандемија и светска економска криза про-
должи со општественото одговорно управување. Се закитивме со 
национално признание за најдобри општествено одговорни практи-
ки на македонските претпријатија за 2021 година и реализиравме 
многу општествено одговорни активности.

И покрај бројните предизвици со коишто се соочивме годинава, Фар-
махем и понатаму ги задржува своите позиции на лидер во полето на 
продажба на лабораториска опрема и еколошки консалтинг и цврсто 
чекори напред.

Марјонка Велјановска
Извршен директор

Винка Таневска
Директор
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ПРОДОЛЖУВА ПРИКАЗНАТА  
ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ  
НА ФАРМАХЕМ 

Фармахем го одбележа Меѓународниот ден на семејството ‒ 15 
мај 2022 година со дружење со семејствата на вработените 
преку уредување на дворот на Едукативниот центар за за-
чувување на природата во с. Негрево (www.ecnegrevo.mk), 
но и пријатна прошетка по „Патеката на Петко“ до локалите-
тот Јудови Ливади. Со овој настан направивме прекрасен спој 
меѓу корисна општествено одговорна работа и време помина-
то со семејствата и блиските. 

Воедно, во рамките на Денот за садење медоносни расте-
нија, Програмата за зачувување на природата во Северна 
Македонија (ПЗП), координирана од Фармахем, обезбеди 500 
садници медоносни растенија за членовите на здружението 
„Меден Исток“. Претставници од ПЗП, Македонското еколошко 
друштво и здружението Меден Исток, на 26 март 2022 засадија 
даб, питом костен, јавор и јасен околу развојниот пчеларник 
на Меден Исток во близина на селото Моштица, Македонска 
Каменица.

Потврда за нашата постојана посветеност на корпоративната 
општествена одговорност се признанијата добиени во 2022 
година меѓу кои и престижното признание за најдобрите 
општествено одговорни практики на македонските прет-
пријатија во 2021 година. Признанието го освоивме во ка-
тегоријата „вложување во заедницата“ за проектот „Со мали 
чекори до подобро утре!“. Називот на проектот ја одразува 
заложбата на Фармахем секоја година да прави мали чекори 

напред, да остварува локални микропроекти и мини активно-
сти, за кои сметаме дека се многу поефекасни, покорисни и 
позначајни за локалната заедница отколку еднократни проек-
ти и донации. 

Ќе продолжиме со истата посветеност и грижа за вработените, 
животната средина и заедницата и во следните години.

Марјана Шушлевска и
Александра Петровска - Горин

Лица одговорни за ООП во Фармахем



  

Kontakt: 
Марија Стерјовска,  
м-р по природни науки 
tel.: 02/20 33 825 
е-пошта: marija.eko@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Симона Шошолчева,  
дипл. економист  
tel.: 02/20 33 825 
е-пошта: simona@farmahem.com.mk

Екстремните временски непогоди како последица на климат-
ските промени создаваат услови за разорни пожари. Промена-
та на користењето на земјиштето и миграцијата од руралните 
средини дополнително ја зголемуваат опасноста во екосисте-
мите од пожари во Западен Балкан, вклучувајќи ги Албанија, 
Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија 
и Србија. Според тоа, Западен Балкан претставува еден од ре-
гионите што се најпогодени од пожари во Европа.

За да се ублажат негативните влијанија од пожарите на ниво 
на предел во Западен Балкан, неопходно е да се има инклузив-
на, прекугранична соработка и размена на знаења за зајакну-
вање на капацитетите за управување со пожарите во регионот. 
Сите овие аспекти се инкорпорирани во програмата за упра-
вувањето со пожари на ниво на предел во Западен Балкан. 
Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за раз-
вој и соработка (Swiss Аgency for Development and Cooperation 
‒ SDC) и координирана од Фармахем од Скопје, со поддршка од 
Helvetas Swiss Intercooperation од Швајцарија. Првата фаза е 
предвидена за периодот од 1.2.2022 до 31.8.2025 година.

Општата цел на Програмата е да ја зголеми отпорноста на шу-
мите и пределите од пожари во Западен Балкан, што ќе им 
користи на луѓето чија егзистенција и социоекономски развој 
зависат од овие предели. Во спроведувањето на активностите 
се применува партиципативен пристап којшто ги вклучува сите 
засегнати страни, се промовира родовата еднаквост и допол-

НОВ ПРОЕКТ НА ФАРМАХЕМ ЗА  
УПРАВУВАЊЕ СО ПОЖАРИТЕ НА НИВО  
НА ПРЕДЕЛ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

нително се зајакнува јавната свест за важноста на заштитата 
на природните ресурси. Очекуваните резултати од програмата 
се следниве: 

4	подобра соработка: воспоставување трајна регионална 
мрежа којашто придонесува за прекугранична размена на 
знаења и соработка во управувањето со пожарите на ниво 
на предел;

4	подобри капацитети: зајакнување на капацитетите во од-
нос на принципите за управување со пожарите на ниво на 
предел коишто ќе овозможат ефективна меѓусекторска со-
работка на повеќе нивоа;

4	подобри политики: воведување ревидирани политики и 
стратегии за управување со пожарите како поддршка за 
одржливото управување со пределот на локално, нацио-
нално и регионално ниво. 

Програмата за управувањето со пожари на ниво на предел во 
Западен Балкан ќе придонесе за воспоставување оперативни 
национални и регионални мрежи за управување со пожарите 
на ниво на предел. Воспоставените мрежи ќе овозможат за-
почнување политички дијалози со повеќе засегнати страни, 
ќе поттикнат подобра соработка и ќе ги зајакнат капацитетите 
во регионот на Западен Балкан. Понатаму, Програмата ќе при-
донесе за поттикнување на интеграцијата на управувањето со 
пожарите на ниво на предел како суштински дел од стратегии-
те за адаптација и ублажување на климатските промени.

 

Kontakt: 
Цветан Николовски,  
m-r по {umarski nauki
tel.: 02/20 33 825, 20 31 193 
mob.: 072/23 62 82
е-пошта: cvetan@farmahem.com.mk
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НОВИ ПОСТИГНУВАЊА ВО ПРОГРАМАТА 
ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА ВО 
МАКЕДОНИЈА (ПЗП) - ИЗЛЕЗНА ФАЗА

Зад нас останува уште една успешна година за Програмата за 
зачувување на природата (ПЗП), единаесетта по ред. Проектот 
на Владата на Швајцарија којшто Фармахем со партнерите го 
спроведува во Брегалничкиот Регион, и годинава имаше низа 
успеси во бројните области на делување. За дел од нив ќе про-
читате во продолжение, додека за сите останати може да про-
читате на  www.bregalnica-ncp.mk.

Развој на туристички понуди во  
и околу заштитените подрачја
Во ноември 2022 година, беа промовирани двете интегрирани 
туристички понуди коишто беа подготвени во рамките на ком-
понентата за развој на активен, алтернативен, рурален и агро-
туризам во и околу новите заштитени подрачја, Осоговските 
Планини и Малешево. ПЗП, во партнерство со два домашни 
туристички оператори за дојдовен туризам, изминатава година 
поддржа осум различни локални иницијативи од Брегалнички-
от Регион во напорите за подобрување на сопствените капаци-
тети за сместување и угостување туристи. 

Локалните иницијативи вклучуваат: јавање коњи и хипотера-
пија за лица со попреченост, планински велосипедизам, рабо-
тилница за изработка на сапуни, кампување и информативни 
тури во Едукативниот центар за зачувување на природата, апи-
терапија, културен центар за изучување македонски песни и 
ора и дегустација на овчо сирење на фарма. Сите иницијативи 
нудат автентично искуство за посетителите и активен престој 
во подрачјето, без негативни последици за околината и при-
родните вредности коишто се во опкружувањето на овие ту-
ристички капацитети. Целта е да се обезбеди одржлив развој 
на Регионот и подобрување на социоекономските услови за 
локалното население кое живее во и околу заштитените под-
рачја, во хармонија со природата. Освен поддршката за подо-
брување на своите содржини и капацитетите за сместување и 
активностите, беше спроведена обука за одговорните лица од 

иницијативите за интерпретација на природното и културно-
то наследство и настан за вмрежување со други иницијативи 
од ваков тип од различни делови на државата. По успешната 
промоција на интегрираните туристички понуди, се спроведе 
студиско патување за размена на знаења и искуства со слични 
иницијативи од околината на Битола и Демир Хисар. Интегри-
раните туристички понуди беа промовирани и на интернацио-
налниот саем за туризам FITUR 2022 којшто традиционално се 
одржува во Мадрид, Шпанија.

  

„Вевчани грин“ (Vevcani Green)  
- дел од престижната листа на најдобрите  
100 приказни за зелени дестинации за 2022 година

Една од основите цели на ПЗП е воспоставување шема за 
плаќање екосистемски услуги (ПЕУ), како механизам за под-
дршка на заштитените подрачја во обезбедување дополни-
телни финансиски средства за спроведување на плановите 
за управување. Општина Вевчани којашто управува со зашти-
теното подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ 
беше избрана како пилот подрачје за тестирање на шемата за 
ПЕУ. Анализата покажа дека одржливиот туризам, како дејност 
којашто обединува неколку екосистемски услуги, е солидна ос-
нова за развојот на една ваква шема. За таа цел, Општина Вев-
чани и локалната заедници, особено бизнисите од туристички-
от сектор започнаа со едукација, обуки, промоција и примена 
на методи и практики на одржлив туризам преку програмите 
на „Зелени дестинации“ (Green Destinations). Процесот го 
води Здружението за одржлив развој и одговорни практики во 
туризмот, „Мастсидониа“, (Mustseedonia) воедно и претставник 
на „Зелени дестинации“ за С. Македонија, со поддршка на Фар-
махем и Македонското еколошко друштво. Ангажираноста и 
посветеноста на општината беше препознаена на овогодишни-
от натпревар „Најдобри 100 приказни за добри практики“ (Top 
100 Good Practice Stories) на „Зелени дестинации“ каде што 
Општината Вевчани беше прогласена за дел од најдобрите 100 
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приказни за зелени дестинации за 2022 година. Воедно, ова е 
и прва одржлива дестинација во Македонија. Паралелено со 
работата на Општината да стане поодговорна дестинација, и 
неколку локални бизниси во моментов се наоѓаат во процес на 
сертифицирање преку програмата „Гаранција за добра дести-
нација“ (Good Travel Seal). Исто така, преку создавање „зелени 
продукти“, посебен визуелен идентитет и дигитална платфор-
ма, значително ќе се придонесе кон зголемување на видли-
воста на дестинацијата, квалитетот на содржините коишто ги 
нуди, но и на интересот од страна на одговорните посетители, 
а од друга страна ќе се овозможи зачувување на природните 
екосистеми во заштитеното подрачје за да може и понатаму да 
обезбедуваат услови за развој на одржлив туризам. 

Приказната „Вевчани грин“ и целата листа „Најдобри 100 
приказни за добри практики“ за 2022 година е достапна на 
веб-страницата на Green Destinations (www.greendestinations.
org/top-100-destinations).

Поддршката во управувањето со 
Заштитениот предел Осоговски Планини  
и Заштитениот предел Малешево

По успешно спроведените процеси и прогласувањето на за-
штитените подрачја Осоговски Планини во 2020 година и Ма-
лешево во 2021 година, коишто беа остварени со поддршка на 
Програмата за зачувување на природата (ПЗП), во излезната 
фаза, тимот на Фармахем продолжи со поддршка на активно-
стите за ефикасно функционирање на овие заштитени под-
рачја. 

Еден од приоритетите во плановите за управување со зашти-
тените подрачја е поддршка на управувачот ЈП Национални 
шуми преку зајакнување на неговите капацитети за одржливо 
управување со природните ресурси на ЗП Осоговски Планини 
и ЗП Малешево.  Во рамките на овие активности, во октомври 
2022 година беа промовирани новата опрема и теренските во-

зила за ЈП Национални шуми. Беа снабдени пет теренски во-
зила „дачија дастер“, лична опрема и униформи за 19 лица кои 
ќе бидат ангажирани во работата на заштитените предели Осо-
говски Планини и Малешево. Лицата коишто се ангажирани во 
службата веќе се активни на терен и ги исполнуваат работните 
обврски за заштита на пределската разновидност и биодивер-
зитетот во двете заштитени подрачја. Покрај обезбедувањето 
соодветна опрема и возила, во текот на годината беа одржани 
и низа обуки наменети за чуварите во заштитените подрачја и 
инженерите задолжени за изведување на предвидените актив-
ности во рамките на заштитените подрачја. Со оваа поддршка 
се зголемува ефикасноста на управувачот ЈП Национални 
шуми, во соработка со општините и другите засегнати страни, 
за исполнување на поставените цели.

(Фото: В. Миљоски, А. Дуда, пчеларник „Кладенче“ и  
www.guides.mk)

Контакт: 
Катерина Ивановска, м-р економ.  
(дипл. инж. агроном)
тел.: 02/20 33 850, 20 31 193
моб.: 071/35 71 19
е-пошта: katerina.ivanovska@bregalnica-ncp.mk

Kontakt: 
Координатор за локални активности:
Јасминка Пашалиска Андоновска, 
dipl. ma{. in`. 
tel.: 033/44 11 01 
mоб.: 071/20 46 04
е-пошта: jasminka@bregalnica-ncp.mk

Kontakt: 
Tim lider na PZP
Марјана Шушлевска, дипл. биолог
tel.: 02/20 33 846, 20 31 193 
mob.: 070/27 62 97
е-пошта: eko@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Катерина Атанасовска, 
дипл. биолог - еколог
tel.: 02/20 33 849, 20 31 193
mob.: 071/39 39 03
е-пошта: katerina@farmahem.com.mk
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КЛИНИЧКА БОЛНИЦА „Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ - 
БИТОЛА „РАМО ДО РАМО“ СО НАЈСОВРЕМЕНИТЕ И 
НАЈПОЗНАТИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ВО ЕВРОПА И СВЕТОТ

Соработката на Abbott и ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун 
Пановски“ ‒ Битола датира многу пред почетокот на соработ-
ката на Фармахем со болницата. Во далечната 1981 година, 
кога лабораторијата била под раководство на Ристо Иванов-
ски, дипл. инж. спец. мед. биохем., тогашниот Медицински 
центар ‒ Битола го набавил првиот биохемиски анализатор 
од  Abbott, Abbott VP (податок од монографијата „20 години 
здружено здравство“ издадена во 1986 година). Соработката 
на болницата со Фармахем продолжи низ годините со инстала-
ција на сите актуелни генерации на анализатори од Abbott, и 
тоа:  TDx во 2000 година, Alcyon во 2003 година, AxSYM во 2005 
година, Cell Dyn 1800 во 2006 година, Architect i1000sr во 2013 
година, којшто следната година се интегрира со биохемиски-
от анализатор Architect c4000 во систем Architect ci4100, а во 
2022 година ‒ Alinity ci.

Подолу го пренесуваме искуството на Билјана Илковска, д-р по 
медицински науки, со интегрираниот систем Alinity ci:

„Сакам да изразам голема благодарност до Фармахем и до ме-
наџментот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ ‒ 
Битола што ни овозможија најновата генерација анализатори 
од Abbott да биде дел од нашата лабораторија. Придобивките 
од  инсталацијата на Alinity ci се значајни на повеќе нивоа: за 
персоналот на лабораторијата, за болницата и за граѓаните на 
градот Битола и регионот. Анализаторот има помала зафатни-
на за 17 % од неговиот претходник Architect ci4100, а во исто 
време има двапати поголема продуктивност по m2 простор што 
го зафаќа. Значително е намалено времето на изведување на 
анализите што е од непроценлива важност за итните пациенти, 
пациентите на интензивна нега и пациентите со траума. Сакам 
да напоменам дека времето за подготовка на анализаторот и 
дневното одржување е исто така намалено што овозможува 
анализаторот да биде постојано во функција. Toa е особено 
значајно за нашата лабораторија којашто работи 24 часа секој 

Дијагностичката лабораторија при ЈЗУ Клиничка болница „Д-р 
Трифун Пановски“ ‒ Битола постојано ги поместува граници-
те во унапредувањето на здравјето и квалитетот на животот 
преку врвна здравствена услуга според светски протоколи и 
примена на најсовремена технологија и експертиза. Во 2022 
година се инсталираа некои од најпознатите модели анализа-
тори коишто се врвот во имунологијата, биохемијата и хемато-
логијата, со што повторно оваа лабораторија е „рамо до рамо“ 
со најсовремените и најпознатите лаборатории во Европа и 
светот. Ова  е уште една година којашто ќе остане запаметена 
во историското развојно скалило на лабораторијата, што по-
стојано ги следи последните светски трендови на технолош-
киот развој, новитетите во дијагностиката и потврдениот ква-
литет. Зад оваа успешна приказна стојат експерти во својата 
област, секогаш отворени за новитети, со визија за развој и 
мисија за подобра и поквалитетна услуга на пациентите од Би-
тола и регионот на кои им е овозможено за минимално време 
да добијат клиничка слика со сите неопходни параметри од 
огромната палета којашто ја нуди лабораторијата на Клинич-
ката болница.

Alinity ci 

Во мaрт 2022 година во дијагностичката лабораторија при ЈЗУ 
Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ ‒ Битола, успешно 
беше изведена инсталацијата на интегрираниот систем од нај-
новата генерација на Abbott, Alinity ci. Инсталацијата и обу-
ката на персоналот беше изведена од страна на заеднички тим 
сервисери и стручни лица за апликативна поддршка од Фарма-
хем и од Abbott и беше завршена за само пет дена. Истовреме-
но, беше направено и интегрирање на Alinity ci во Лаборато-
рискиот информациски систем на лабораторијата.
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ден во неделата. Точноста на резултатите е потврдена со про-
грамите за надворешна контрола на квалитетoт во кои учеству-
ваме, а повторливоста на резултатите е идеална.“

Предностите на Alinity ci во однос на Architect ci4100 се:

4	Калибраторите и контролите се чуваат во анализаторите 
и може да се дефинираат временски интервали на кои ав-
томатски ќе се прават калибрации (заштеда од 58,5 часа 
годишно на персоналот со автоматско изведување на кали-
брацијата на електролити);

4	Постојано додавање примероци, реагенси, раствори и по-
трошен материјал во секое време без прекинување на ра-
ботата на анализаторот;

4	Поголем број позиции за итни анализи и копче за итни ана-
лизи;

4	Уникатен дизајн на кертриџите со кој се отстранува мож-
носта за грешка на операторот, т.е. оневозможено е внесу-
вање кертриџи без да се отстранат нивните капачиња;

4	Реагенсите и растворите се означени со бои и посебен 
систем на заклучување, што оневозможува нивно поставу-
вање на погрешна позиција;

4	Можност за централизирано управување и следење на 
функционирањето на анализаторите.

XN-550+RET+BF 

Во  јули 2022 година во дијагностичката лабораторија при ЈЗУ 
Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ ‒ Битола се инста-
лира хематолошки анализатор од најновата генерација XN-
550+RET+BF, производство на лидерот во хематологијата во 
изминативе 50 години, Sysmex, Јапонија. Во болницата се из-
работува 5-диференцијална крвна слика уште од 2014 година, 
но инсталацијата на Sysmex XN-550 претставува огромен тех-

нолошки и дијагностички исчекор. За првпат во нашата земја 
се инсталира 6-диференцијален хематолошки анализатор на 
кој покрај стандардните 28 дијагностички параметри се изра-
ботуваат дополнително 11 дијагностички параметри поврзани 
со анализа на ретикулоцитите (како резултат на вградениот 
модул RET) и 7 дијагностички параметри поврзани со анализа 
на телесните течности (како резултат на вградениот модул BF). 
Овој анализатор овозможува огромна палета податоци добие-
ни за 1 до 2 минути од анализа на крв и/или телесни течности 
коишто придонесуваат за брза дијагноза и следење на здрав-
ствената состојбата  на пациентите.

Технички карактеристики на серијата 
XN-L (XN-350, XN-450, XN-550)

Брзина

CBC: 60 примероци/час
CBC+DIFF: 60 примероци/час
CBC+RET: 35 примероци/час
CBC+DFF+RET: 35 примероци/час
BF: 30 примероци/час

Волумен на примерок
25 µL во режим на полна крв
70 µL во режим со предилуција
70 µL во режим на телесни течности

Капацитет на 
примероци (XN-530)

2 држачи (20 примероци)

Технологија на 
мерење

4	RBC/PLT:  инпедансен метод со 
хидродинамичко фокусирање

4	HGB: нецијаниден  метод SLS 
4	WBC DIFF: флуоресцентна проточна 

цитометрија

Параметри

28 дијагностички параметри: 
WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, 
RDW-SD, RDW-CV, MicroR, MacroR, MPV, PDW, 
P-LCR, PCT, NEUT#/%, MONO#/%, EO#/%, 
BASO#/%, LYMPH#/%, IG#/% 
Опционални параметри:
11 дијагностички параметри со модулот за 
ретикулоцитите:
RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, 
Delta-He, RBC-He, HYPO-He и HYPER-He
7 дијагностички параметри во модулот на 
телесните течности:
WBC-BF, RBC-BF, PMN%, PMN#, MN%, MN#, 
TC-BF#

„Research“ параметри 31 параметар

Меморија на 
резултатите

100.000 резултати (со вклучени 
хистограми и скатерграми)



Kontakt: 
Коча Фунду, дипл. ел. инж.  
тел.: 02/20 33 840, 20 31 193
моб.:  070/38 37 07
е-пошта: koca@farmahem.com.mk

Контакт: 
Маја Здравковска, дипл. хем. инж.
тел.: 02/20 33 841, 20 31 193
моб.: 071/21 17 31
е-пошта: maja@farmahem.com.mk
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Модуларна и надградлива технологија

	Стандардна конфигурација: XN-CBC и XN-DIFF

Додадени вредности на рутинското тестирање:

4  Со секоја XN-DIFF анализа автоматско одредување (ме-
рење) на IG (#,%) (незрели гранулоцити) во апсолутен број 
и проценти. Параметарот IG е со извонредно клиничко зна-
чење и со анализаторите XN-350/450/550 се добива со се-
која крвна слика без користење дoполнителни реагенси.

	Опционална конфигурација: лиценци XN-RET  
и XN-BF 

4 XN-RET – вистинската комбинација на параметрите (RET%, 
RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, Delta-He, RBC-He, HYPO-He 
и HYPER-He) коишто даваат информација за квантитетот 
и квалитетот на ретикулоцитите можат да ја прикажат ви-

стинската слика за еритропоезата, за причината за ане-
мијата и следење на терапијата;

4 XN-BF – едноставно, брзо и стандардизирано мерење на те-
лесните течности (цереброспинална, синовијална, перито-
неална, плеврална, перикардијална течност, CAPD течност) 
без претходна подготовка на примерокот, директно од 
епрувета при што се добиваат  параметрите (WBC-BF, RBC-
BF, TC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN%) коишто даваат значајна 
и брза информација за можната причина за воспалението.

Фармахем постојано се труди да ги донесе најновите светски 
достигнувања и врвни технологии во својата земја. Инстала-
цијата на Alinity ci системот и XN-550 со вграден модул за ре-
тикулоцити и модул за телесни течности е уште еден од низата 
успешни проекти на Фармахем којшто придонесе здравствена-
та услуга овозможена во Македонија да биде според светските 
стандарди.
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КОНТРОЛАТА Е ЕДНОСТАВНА РАБОТА СО TESTO SAVERIS 2 
ВЛЕЗЕТЕ И ВИЕ ВО СИСТЕМОТ SAVERIS 2

Системот Saveris 2 е дел од 
брендот Testo, Германија 
и претставува безжичен, 
автоматски, централен си-
стем за контрола на тем-
пературата, релативната 
влажност и CO

2
 којшто ви 

нуди сигурност, прециз-
ност и едноставност во ра-
ботењето.

Добивате систем кој работи со најголема доверливост:

4  Сигурност на податоците поради чувањето податоци на по-
веќе нивоа;

4  Редовно документирање на мерните податоци;

4  Флексибилност поради големата разноликост на мерните 
параметри (T, RH %, CO

2
 и др.) за чисти простории, мага-

цини, лаборатории, фрижидери, инкубатори, водени бањи, 
возила и сл.;

4  Можност за конфигурирање аларми во софтверот и упра-
вување со алармите, дојава на е-пошта и СМС при надмину-
вања на претходно дефинирани граници;

4  Пристап до податоците преку системот Cloud Testo од кој 
било уред: телефон, таблет, компјутер;

4  Калибрација на мерниот систем во акредитирана лаборато-
рија согласно МКС ISO 17025.

Во секое време и на секое место Testo Saveris 2 овозможува:

4  контрола на условите;

4  заштита на вашиот производ;

4  заштита на вашите анализи.

Станете и вие дел од нашиот систем за:

4  безбеден производ;

4  точни анализи;  

4  сигурни податоци.

Можностите се големи, а тимот на Фармахем веќе има рефе-
ренци за успешни инсталации ширум земјата, за различни по-
треби:

4  производство;

4  фармација;

4  клиники;

4  магацини;

4  лаборатории и тн.

Kontakt: 
Борче Коларски
тел.: 02/20 33 844, 20 31 193
моб.: 070/28 80 40
е-пошта: borce@farmahem.com.mk



Нивото на Ц-реактивниот протеин (CRP) се зголемува кога 
има воспаление во вашето тело.
Тестот за Ц-реактивен протеин (hs-CRP) со висока сензитивност 
е посензитивен од стандардниот CRP-тест. Тоа значи дека тес- 
тот со висока сензитивност може да открие мало зголемување 
во нормалниот опсег на стандардните нивоа на CRP. Тестот за 
hs-CRP може да се користи за да се одреди ризикот од развој 
на коронарна артериска болест, состојба во која артериите 
на вашето срце се стеснуваат. Коронарната артериска болест, 
пак, може да доведе до срцев удар.

	Кога се прави овој тест?

Вашиот лекар може да препорача да се направи овој CRP-тест 
за: 

4 да се провери дали има воспаление поради инфекција;

4 како помош во дијагностицирањето хронична инфламатор-
на болест, како што е ревматоиден артритис или лупус;

4 да се види ризикот од срцеви заболувања;

4 да се процени ризикот од втор срцев удар.

Високото ниво на hs-CRP во крвта може да е поврзано со зго-
лемен ризик од срцев удар. Луѓето со високо ниво на hs-CRP 
коишто имале срцев удар имаат поголема веројатност да имаат 
уште еден срцев удар во споредба со оние со нормално ниво 
на hs-CRP.

Тестот за hs-CRP може да биде најкорисен за лица коишто има-
ат шанси од 10 % до 20 % да доживеат срцев удар во следните 
десет години, или среден ризик. Вашиот лекар ќе го одреди ва-
шето ниво на ризик користејќи тестови за оценување бодови 
коишто ги земаат предвид вашите избори за начин на живот, 
семејната историја и моменталната здравствена состојба.

Ако сте изложени на висок ризик од срцев удар, секогаш треба 
да добивате третман и да преземете чекори за да го заштитите 
здравјето на вашето срце, без оглед на нивото на вашиот hs-
CRP.

Резултатите од тестот за hs-CRP во однос на ризикот од срцеви 
заболувања покажуваат:

4 Помал ризик од срцеви заболувања: ако нивото на hs-CRP е 
помало од 2,0 mg/L;

4 Поголем ризик од срцеви заболувања: ако нивото на hs-
CRP е еднакво или поголемо од 2,0 mg/L.

Нивоата на hsCRP на една личност се разликуваат со текот 
на времето. Процената на ризикот од коронарната артериска 
болест треба да се заснова на просекот од два теста за hs-CRP, 
идеално земени со разлика од две недели. Вредностите над 2,0 
mg/L може да одразуваат зголемен ризик од срцев удар или 
ризик од повторен срцев удар.

Запомнете дека вашето ниво на hs-CRP е само еден фактор 
на ризик за коронарната артериска болест. Ако имате високо 
ниво на hs-CRP, тоа дефинитивно не значи дека имате севкупно 
поголем ризик од развој на срцеви заболувања. Треба да се 
направат други тестови за дополнително да се оцени вашиот 
ризик.

Промените во животниот стил, како што се повеќе вежбање, 
јадењето повеќе храна богата со влакна, како што се овошје, 
зеленчук и интегрални житарки или следење медитеранска 
исхрана, може да помогнат во намалување на нивото на hsCRP. 
Откажувањето од пушењето помага да се намали нивото на 
општо воспаление во вашето тело.

Kонтакт за лабораторија:
Мери Спасовска-Гичева, дипл. биохем.
е-пошта: lab@farmahem.com.mk  

facebook.com/DijagnostikaFarmahem
адреса:  ул. ,,Борис Сарафов” бр.2/3,   

нас.Ѓорче Петров,  
тел.: 02/20 31 905

 бул. ,,Јане Сандански” бр. 65,   
нас. Аеродром,  
тел.: 02/2 403 353

hsCRP (Ц-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН  
СО ВИСОКА СЕНЗИТИВНОСТ)

DIJAGNOSTIKA I LEKOVI
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Акриламидот е супстанција којашто се создава во храната што 
содржи редуктивни шеќери и се приготвува на високи темпе-
ратури со различни видови пржење и печење.

Примери за ваква храна се: колачи, бисквити, соленки, креке-
ри, чипс, помфрит, пекарски производи и сл.

Истражувањата покажаа дека внесувањето на акриламидот 
има потенцијал да создаде канцер кај луѓето, а најранлива ка-
тегорија се децата поради помалата телесна тежина. 

МЕХАНИЗАМ:

При термичка обработка на храната доаѓа до таканаречени 
„Милардови реакции“ при кои слободните аминокиселини ре-
агираат со редуктивните шеќери коишто заедно се наоѓаат во 
храната. Доколку при оваа реакција аминокиселината е аспар-
гин, тогаш како производ од реакцијата се создава штетниот 
акриламид.

Контакт: 
Јордан Алулоски, дипл. инж. техн.
тел.: 02/20 33 832, 20 31 193
моб.: 071/39 39 01
е-пошта: jordan@farmahem.com.mk

Контакт: 
Елена Трајковска-Јанкова,  
дипл. инж. техн. 
тел.: 02/20 33 831, 20 31 193 
моб.: 070/35 95 25 
е-пошта: elena@farmahem.com.mk

АКРИЛАМИД - КАНЦЕРОГЕНА 
СУПСТАНЦИЈА ШТО СЕ СОЗДАВА  
ВО ХРАНАТА
РЕШЕНИЕ: ЕНЗИМОТ PreventASe® 

РЕГУЛАТИВА: 

Нивото на акриламид во одредени прехранбени произво-
ди може да достигне од 50 ppb до 7000 ppb. Во Европската 
Унија во 2018 година е донесен Правилник за максимална 
препорачана концентрација на акриламид во определени 
прехранбени производи. За бисквити и колачи нивото тре-
ба да биде под 350 ppb. Поради сѐ поголемата загриженост 
за присуството на акриламид, се очекува дека оваа година 
ќе се донесе нов Правилник со уште помали дозволени кон-
центрации.

РЕШЕНИЕ: 

Создавањето акриламид зависи од повеќе фактори, како на пр. 
чекорите на обработка при производството и суровините кои 
што се употребуваат. Главните параметри се следниве: типот 
на брашното, содржината на влага, активитетот на водата и ви-
дот на шеќерите коишто се наоѓаат во производот.

За да се спречи создавањето акриламид, компанијата Royal 
DSM го создаде ензимот PreventASe® којшто ја претвора ами-
нокиселината аспаргин во аспаргинска киселина и на тој на-
чин се спречува создавањето акриламид дури до 95 %.

Ензимот PreventASe® се додава на почетокот на производство-
то и нема влијание на вкусот, текстурата и изгледот на произ-
водите. PreventASe® претставува евтино и практично решение 
за намалување на акриламидот во храната.

REAGENSI I ADITIVI
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Контакт: 

Зоран Настов, дипл. инж. по биологија
тел.: 02/20 33 833, 20 31 193
моб.: 070/36 44 65 
е-пошта: zoran@farmahem.com.mk

Иако многу необичен и сјаен метал во течна состојба, живата е 
исклучително токсична, не само за централниот и периферниот 
нервен систем, туку и за дигестивниот, екскрециониот и 
имунолошкиот систем. Токму поради овие негативни ефекти врз 
човековото здравје, живата е ставена на листата на најштетните 
хемикалии и постојат бројни регулативи за одржување на 
нејзиното ниско ниво во средината. Храната и водата што 
директно се консумираат, но и екосистемите на растителниот 
и животинскиот свет од кои тие потекнуваат, мора да содржат 
минимално количество жива поради нејзината акумулирачка 
способност. Вистински предизвик е нејзиното определување, 
бидејќи потребен е особено сензитивен инструмент. 

Инструментот за директна анализа на жива произведен 
од Milestone ги надминува сите предизвици поврзани со 
сензитивноста, подготовката на примероците и ефектот 
на пренесување на нечистотиите од претходните анализи. 
Анализаторот овозможува анализи на примероци во секоја 
можна агрегатна состојба, без претходна подготовка и 
за екстремно кратко време. Имено, една иста извршена 
калибрација на системот може да се употреби за комплетно 
различни матрици. 

DMA 80 е компатибилен со прифатените методи за анализирање 
жива и нуди можност за примена во огромен број различни 
индустрии како прехранбената, заштитата на животната 
средина, земјоделството, петрохемиската и козметичката 
индустрија. Има нов, современ дизајн и технологија лесна за 
прифаќање од страна на аналитичарите. Овозможува брзо 
враќање на инвестицијата, не само затоа што нуди мерење на 
жива во ppt-нивоа за разлика од други помалку сензитивни 
инструменти, но и затоа што е лесен за одржување и има 
сигурни и проверени компоненти. Всушност, овој систем 
има скромна побарувачка во однос на носечкиот гас, којшто 
може да биде кислород, но и синтетички воздух, со што 
овозможува поголема заштеда. Истовремено, нуди можност за 

проширување на спектарот на примероци поради способноста 
за определување жива и во примероци каде што е минимално 
присутна. 

Единствениот принцип на функционирање со двоен зрак, 
долготрајната катализаторска цевка и златниот амалгаматор 
овозможуваат репродуцибилност, подобар лимит на 
квантификација, доверливи резултати и можност да се избегне 
секојдневната калибрација, којашто често е неопходна кај 
другите видови инструменти. Револуционерна карактеристика 
е автоматската слепа проба којашто спречува добивање лажно 
повисоки вредности. 

За крај, пристапот до Milestone connect со споделените 
резултати и предизвици со кои се соочиле корисниците нуди 
помош во различни ситуации. Поддршката е достапна 24 часа 
секој ден во неделата и со неа корисниците можат да добијат 
пристап до командите на инструментот и набљудување на 
анализите преку паметни уреди.

Фармахем се стреми да го донесе инструментот за директна 
анализа на жива DMA80 во Македонија во 2023 година. Првиот 
анализатор ќе се употребува за анализа на жива во примероци 
од вода, но и примероци од риби, планктони и други езерски 
или речни животни. Рибите се едни од организмите со најсилна 
способност за акумулирање жива, којашто е апсорбирана не 
само преку исхраната со планктони, туку и со навлегување 
вода којашто содржи жива низ жабрите. Понатаму, таа е цврсто 
врзана со протеините во телото на рибите и не постои можност 
за нејзино отстранување со каков било метод на готвење пред 
консумирање од страна на луѓето. DMA 80 би овозможил 
мерење на нивоата на жива и преземање соодветни мерки 
доколку таа надминува определени критични вредности.

INSTRUMENTI I OPREMA

СТОП ЗА ТРУЕЊЕТО СО ЖИВА
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НАЈДОБРИОТ AGILENT Q-TOF, 6546 
- ПРВПАТ ВО МАКЕДОНИЈА

Најсложениот предизвик во лабораториите за анализа е да 
се открие што всушност е присутно во дадениот примерок. 
Иако можеби звучи едноставно, процесот на меѓусебно разли-
кување на молекулите е прилично сложен и бара можност за 
едновремено мерење маси на голем број јони, дури и доколку 
се дел од многу комплексни матрици. Системот 6546 Q-TOF LC/
MS,  произведен од Agilent Technologies, едноставно, брзо и 
прецизно ги дава потребните одговори на ова прашање. Овој 
систем дава поквалитетни резултати и нуди зголемена издрж-
ливост (или стабилност),  не само во однос на моделите од 
Agilent коишто му претходат, туку и во споредба со моделите 
на конкурентските производители. 

 

Предностите на системот 6546 Q-TOF LC/MS се последица на 
зајакнување на перформансите со повеќе карактеристики 
и новитети. Дел од нив се: високоенергетски оптички 
делови одговорни за формата на јонскиот зрак коишто 
даваат зголемена сензитивност, подолготраен детектор што 
ги намалува трошоците, како и најновата генерација на 
електроника и софтверски алгоритми коишто овозможуваат 
добивање спектри со огромна брзина. Воедно, како одговор на 
барањата на корисниците, овој систем нуди револуционерна 
можност за автоматско нагодување и оптимизирање со 

зголемена брзина и чувствителност при анализата на мали 
молекули.

Заради овие одлики, системот 6546 Q-TOF LC/MS е вистинскиот 
избор во лабораторија каде што е потребна секојдневна анализа 
на сродни соединенија, продукти на распаѓање, адитиви, 
пестициди и метаболички производи на микроораганизмите, 
во сложени примероци. Ваква лабораторија во Македонија 
е таа на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, каде 
што всушност беше и инсталиран првиот Q-TOF во државата, 
произведен од Agilent Technologies. Инструментот ќе се 
користи за контрола на присуство на остатоци и загадувачи во 
животните и храната од животинско потекло. Сепак, квалитетот 
на храната што ја консумираме е од примарна важност, а 
системот 6546 Q-TOF LC/MS значително ќе придонесе за 
одржување на квалитетот.

Контакт: 

Зоран Настов, дипл. инж. по биологија
тел.: 02/20 33 833, 20 31 193
моб.: 070/36 44 65 
е-пошта: zoran@farmahem.com.mk

Контакт: 

Марија Стефановска, 
м-р по науки за жив. сред.
тел.: 02/20 31 193
моб.: 071/35 42 18 
е-пошта: marijas@farmahem.com.mk
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Единаесеттата конференција за медицински и ароматични 
растенија на државите од Југоисточна Европа се одржа во 
хотелот Гранит во Охрид, во периодот од 6 до 10 октомври 2022 
година. Конференцијата беше организирана од страна на Ко-
мисијата за медицински и ароматични растенија на државите 
од Југоисточна Европа, Фармацевтскиот факултет при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ ‒ Скопје, како и Македонското 
фармацевтско друштво, а нејзината цел беше да се поттикне 
комуникација и размена на идеи меѓу учесниците. 

На оваа конференција, Фармахем одржа работилница со две 
презентации за супериорната улога на инструментите на 
Agilent Technologies во лабораториите за контрола на квали-
тетот во фармацевтската индустрија. Прво, беше презентиран 
метод за одредување медицински канабиноиди, микотоксини 
и пестициди во примерок од канабис, којшто претставува нов 
начин за анализа  во индустријата за медицински канабис и 
побуди голем интерес кај публиката. Инструментот Ultivo, те-
чен хроматограф со масен детектор од Agilent Technologies, 
овозможува определување на трите групи аналити, независ-
но од фактот дека тие се присутни во значително различни 
концентрации  во примероците. Потоа беше презентирана 
анализа на нитрозамини во различни фармацевтски форми со 
употреба на GC-QQQ од програмата на Agilent Technologies и 
можноста за определување и мерење на количеството на овие 
токсични форми со претставениот инструмент, иако се присут-
ни во ниски концентрации во примероците. Оваа презентација 
беше од огромна важност за претставниците на компаниите 
за производство на лекови, каде што не е дозволено да бидат 
присутни нитрозамините во количества над дозволените.

Работилницата беше комплетирана со претставување на ин-
струментите во живо и можност публиката да добие дополни-
телни информации во врска со принципот на функционирање 
и нивните димензии.

Покрај ова, Фармахем овозможи и презентација од страна на 
Џон Аптон, специјалист во областа на гасна хроматографија во 
Agilent Technologies. Презентацијата се однесуваше на упо-
требата на соодветен инструмент од Agilent Technologies за 
анализа на терпенскиот профил во примероци од медицински 
канабис. Оваа презентација беше важна за производителите 
на медицински канабис поради потребата за анализа на тер-
пените во производите на медицински канабис.

Во рамките на VII Конгрес на фармацевтите, Фармахем го орга-
низира предавањето на Синиша Стипаничиќ за определување 

нитрозамини во различни фармацевтски форми и улогата на 
инструментите на Agilent Technologies во контролата на ква-
литет на фармацевтските производи.

Тимот на Фармахем успешно ја оствари главната цел на Конфе-
ренцијата, поттикнувајќи вмрежување и размена на искуства 
меѓу посетителите, како и презентирање решенија за анали-
тичките проблеми.

Благодариме за посетеноста од претставниците на индустрија-
та за медицински канабис, фармацевтските компании, центри-
те за јавно здравје, студентите и вработените од образовните 
институции во државата.

РАБОТИЛНИЦАТА НА ФАРМАХЕМ 
ЈА ОСВОИ ПУБЛИКАТА

Контакт: 

Марија Стефановска, 
м-р по науки за жив. сред.
тел.: 02/20 31 193
моб.: 071/35 42 18 
е-пошта: marijas@farmahem.com.mk

Контакт: 

Зоран Настов, дипл. инж. по биологија
тел.: 02/20 33 833, 20 31 193
моб.: 070/36 44 65 
е-пошта: zoran@farmahem.com.mk
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GROLINE - ЛИНИЈА НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ,  
СЛЕДЕЊЕ И КОНТРОЛА НА ПАРАМЕТРИТЕ ВО  ПОЧВАТА, 
ЃУБРИВАТА (ТЕЧНИ И ТВРДИ) И ВОДАТА ЗА НАВОДНУВАЊЕ

Нова технологија т.н. „зелено светло“ (англ. green 
light)  со широка примена во култивацијата  на различни 
градинарски и овошни култури, но исто така и во 
култивација на медицински и ароматични култури коишто 
бараат поголема контрола во процесот на одгледување, 
како што е  медицинскиот канабис. 

GroLine е дел од брендот Hanna Instruments и претставува 
линија за следење, дозирање и тестирање. Линијата GroLine е 
дизајнирана за примена во хортикултура, стакленици и во хи-
дропонски системи. Широкиот спектар производи обезбедува 
инструменти за редовно следење и тестирање на параметрите 
како што се pH, TDS (вкупно растворени цврсти материи), EC 
(електрична спроводливост) и температура, параметри по-
требни за зголемување на растот на растенијата. 

Придобивки:

	точност,

	брзина и

	водоотпорност.

КОЛКУ Е ВАЖНО рH ВО РАСТЕЊЕТО?

Без разлика дали сте производител 
со мало производство или управувате 
со комерцијални оранжерии, тести-
рањето и следењето на параметрите 
за раст помагаат да се зголеми ефи-
касноста, квалитетот и квантитетот.                                            

Следење

Groline pH, EC/TDS Monitor овозможува 24-часовно непреки-
нато следењe. Системот за следење Hanna GroLine е идеално 
решение за апликациите кај коишто е потребно постојано сле-

дење стационарен примерок, како што е растворот за ѓубриво. 
Овие мултипараметарски инструменти му овозможуваат на ко-
рисникот само со една сонда да следи:

	pH,

	EC,

	TDS и 

	температура.

Идеален e за примена во хидропонски системи, оранжерии 
и во хортикултура, a се нудат две верзии, едната со вградена 
сонда и втората со стандардна комбинирана сонда.

Дозирање

Groline pH Dosing System и Groline 
Nutrient Dosing System се системи ди-
зајнирани за одредување и одржување на 
концентрацијата на ѓубривото и pH-вред-
носта на хранливите раствори и водата за 
наводнување.  

Тестирање

Одгледувачите и производителите можат да се потпрат на ме-
рачите и тестерите на GroLine за точни мерења на хранливите 
материи во почвата, подлогата за одгледување и растворите за 
да обезбедат успешни приноси. Дизајнот на GroLine обезбе-
дува највисоко ниво на квалитет!

Покрај тоа што се тестира крајниот производ и неговите хран-
ливи материи, потребно е да се тестира и да се следи почвата, 
вештачкото ѓубриво и водата коишто влегуваат во производот 
додека тој расте. Опсегот на Groline вклучува монитори, дозери 
и тестери коишто го следат растот од почетокот до крајот.

GroLine - РAСТИ ЗДРАВО, РАСТИ КОНТРОЛИРАНО! 
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CSN810 TableTop е компактна и голема работна станица ди-
зајнирана од производителот Mettler Toledo, Швајцарија, а 
наменета за идентификување пакети со скенирање баркод и 
мерење на нивната димензија и тежина. Измерените податоци 
се спојуваат во извештај и лесно се пренесуваат. Нема потреба 
од рачно читање баркод, мерење и распределба на пакетот. Со 
автоматизирање на процесот на мерење, CSN810 обезбедува 
брзи, точни и сигурни резултати и со тоа зголемена ефикас-
ност и заштеда на ресурсите. Поради уникатните перформан-
си, овој  систем може да се користи секаде каде што е потребно 
следење и мерење пакети.

Ласерска точност

4  Безбедна и докажана ласерска технологија за мерење ди-
мензии; 

4  Собира податоци од  илјадници точки за прецизни и по-
вторливи мерења;

4  Лесно за чистење и одржување.

Мерење големи кутии

4  Дизајнот обезбедува неограничен проток на пакети и спо-
собност за мерење големи кутии;

4  Брзото, бесконтактно мерење кутии во која било положба 
овозможува едноставно функционирање и голема брзина 
на мерењето.

Флексибилност на работниот тек

4  Софистицираниот софтвер овозможува калибрација на ши-
рок опсег површини, вклучувајќи ги и кружните површини; 

4  Можете да го дизајнирате процесот на ракување со мате-
ријали за максимална ефикасност, знаејќи дека CSN810 
може лесно да се инсталира на која било маса, вага или 
статичен транспортер.

Самостоен или интегриран

4  Системот има модуларен дизајн и може да се приспособи 
на вашите специфични барања за складирање податоци и 
специфични операции. 

Kontakt: 
Борче Коларски
тел.: 02/20 33 844, 20 31 193
моб.: 070/28 80 40
е-пошта: borce@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Наташа Јосевска, дипл. инж. за 
заштита на животна средина
тел.: 02/20 33 844, 20 31 193
моб.: 070/22 62 21
е-пошта: natasa@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Александра Атанасовска,  
дипл. хем. инж. 
тел.: 02/20 31 193
моб.: 070/35 55 08
е-пошта: aleksandra@farmahem.com.mk

4  Лесно се интегрираат димензии, тежина и податоци за 
идентификација на пакетите и комуникацијата е директна 
со вашиот главен компјутерски систем.

Лесен за користење со веб-комуникација

4  Со помош на графичката поврзаност, системот е едноставен 
за користење, со лесно поставување, дијагностика и кали-
брација на процесот без примена на алатки. 

Добијте димензии, тежина и податоци за идентификација 
на пакетите за неколку секунди

4  Точните податоци за производот се критичен дел од мага-
цинскиот процес за регистрација и испорака на произво-
дите. Без точни податоци, користењето на магацинскиот 
простор и планирањето на пратката е неефикасно и паке-
тите не се правилно оценети, што доведува до трошоци за 
испорака;

4  Системот CSN810 го автоматизира процесот брзо, точно и 
сигурно. Мерењето трае само неколку секунди, тежината, 
димензијата и податоците на пакетот се снимени и доста-
вени директно до вашиот компјутерски систем. 

Вашите придобивки се:

4  ефикасно искористување на 
просторот;

4  ефективно планирање на  
пратката;

4  побрза обработка на пратката;

4  нема трошоци за вратена  
пратка заради грешки во  
тежината.

CSN810 TABLETOP
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Во рамките на Фармахем Лабораторија за животна средина, 
акредитирана согласно стандардот MKC EN ISO/IEC 17025:2018, 
од 2014 година е формирано Одделение за калибрации. До 
2020 г. во опсегот на акредитација лабораторијата имаше 
акредитирано методи за калибрација на волумен и сила. 
Со цел да им излезе во пресрет на барањата на клиентите, 
опсегот беше проширен со методи за калибрација на хемиски 
параметри - рН, спроводливост и спектрофотометри.

Калибрацијата на инструментите се врши согласно валидирани, 
акредитирани методи, редовно контролирани, како интерно, 
така и со успешно учество во меѓулабораториски споредби.

Сертифицираните референтни материјали коишто се 
користат за калибрација се со документирана следливост 
до националните стандарди, изведени преку единици мерки 
според Меѓународниот систем на единици SI, преку Deutsche 
Akkreditierungsstelle GmbH, како лабораторија за калибрација 
во Deutsche Kalibrierdienst.

Резултатите од калибрација се проследени со вредност за 
мерната неодреденост. Процената на мерната неодреденост 
и резултатите од калибрацијата се прикажани во сертификат 
од калибрација со следливост до националниот, односно до 
меѓународните еталони, што е во согласност со барањата на 
стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018.

Зошто е потребно да ги калибрирате вашите мерни инструменти? 
Калибрацијата ја дефинира точноста и квалитетот на мерењата 
т.е. се мерат и се контролираат грешките и несигурностите во 
мерењата.

За лаборатории коишто се акредитирани или се во процес 
на акредитација или, пак, лаборатории на кои квалитетот на 
анализата, како дел од аналитичките методи, е важен дел на 
услугата којашто ја нудат, се предлага редовната калибрација 
да се врши барем еднаш на секои дванаесет месеци.

Скриените трошоци и ризици поврзани со некалибрираните 
мерни уреди би можеле да бидат многу повисоки од трошоците 
за калибрација. Затоа, се препорачува мерните инструменти 
редовно да се калибрираат, за да бидете сигурни дека 
грешките поврзани со мерењата се во прифатлив опсег и може 
да се коригираат.

ЕДИНСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЈА ВО 
МАКЕДОНИЈА ЗА КАЛИБРАЦИЈА 
НА рН, КОНДУКТОМЕТРИ И 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИ

FARMAHEM SERVIS

Едноставно, брзо и квалитетно 

Со цел да се доближиме до нашите клиенти и да го намалиме 
времето потребно за набавка на инструменти и опрема  
за индустријата за пиво и млеко, ја отворивме интернет-
продавницата преку која едноставно, лесно и брзо нашите 
клиенти можат да се снабдат со квалитетни инструменти и 
опрема коишто им се неопходни при производството на пиво 
и млеко.

На интернет-страницата можете да набавите:

	Опрема за газирање, полнење и точење пиво, инстру-
менти за анализа:

4  Corny keg 19 литри, 

4  боци со CO2 со различен волумен и регулатори на 
притисок за CO2,

4  кули за монтажа на чешми и полначи,

4  чешми за точење,

4  полначи за шишиња Pegas, 

4  заштитник за полнење стаклени шишиња, адаптер за 
полнење кег од 5 литри,

4  конектори и црева,

4  лабораториски инструменти за анализа на параметри на 
пиво (горчина, боја, алкохол, диацетил и др.),

4  контролери за температура;

	Инструменти за анализа на млеко во лабораторија и на 
терен:

4  лабораториски инструменти за анализа на составот на 
млекото (масленост, сува материја, густина и др.),

4  брзи тестови за откривање фалсификати на млеко;

	Хемиски средства за чистење и дезинфекција;

	Рачни инструменти за мерење температура и pH-вред-
ност.

Нарачките може да ги направите на: 
e-shop.farmahem.com.mk

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАВНИЦА ЗА 
НАБАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ И 
ОПРЕМА ЗА ИНДУСТРИЈАТА ЗА 
ПИВО И МЛЕКО
e-shop.farmahem.com.mk

Kontakt: 
Фармехам Сервис

тел.: 02/20 39 642
е-пошта: zoran.gjurovski@farmahem.com.mk
адреса: ул. Кичевска 6/2, 1060 Скопје

Kontakt: 
Анѓа Ќулумоска-Ѓорѓиевска,  
м-р хем. науки  
тел.: 02/20 50 648
моб.: 072/30 32 88
е-пошта: angja@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Јулијана Димзова,  
дипл. инж. технолог  
тел.: 02/20 50 648
моб.: 071/39 39 06 
е-пошта: ekolab@farmahem.com.mk 


