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Фармахем со „Mедена земја“  
на 92. Церемонија на 
доделување Оскари

Фармахем – лидер на полето 
на општествена одговорност 
на малите и средните 
претпријатија

Клучни резултати постигнати 
во рамките на Програмата за 
зачувување на природата 

Фармахем доби поддршка 
од Фондot за иновации и 
технолошки развој за проектот 
„Mикроеко“

Калибрација на инфрацрвени 
термометри и термални 
(термовизиски) камери
Калибрација на дигитални 
мултиметри за електрични 
величини 

Софтвер за индустријата - 
FreeWeigh.Net нова димензија 
во контролата на процесите

Новите серии 5800 и 5900 на 
ICP-OES спектрометри  
од Agilent Technologies

Sysmex XN-1000 Pure – врвот 
на хематологијата во светот 
присутен во Македонија

Abbott diagnostics – point of care 
дијагностика   

Придобивки од инсталација 
на MacroPATH pro-x систем 
за макроскопска анализа 
на оперативен примерок во 
хистопатолошката лабораторија 
на Клиничката болница 
„Aџибадем Систина“ – Скопје

Инсталација на полуавтоматски 
анализатор DocUReader 2 Pro – 
за одредување хемиски статус 
на урина и полуавтоматски 
анализатор UriSed Mini  
– за одредување седимент во 
урина во микробиолошката   
лабораторија при  
Клиничката болница  
„Жан Митрев“

Со витаминoт D 
до подобар имунитет 
и расположение

Поинаков концепт на чистење и 
дезинфекција

Добрите бактерии работат за 
нашето здравје  
Новиот пробиотски јогурт 
Biogarde®

30 вредности за 30 години

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 20 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 различни параметри во
животната средина според
стандардот MKC EN ISO/IEC 
17025:2006.

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,

 Во овој број на Информаторот ќе може да прочитате за новините 
во Фармахем:
4Како одговор на пандемијата на ковид-19, Фармахем го збо-

гати своето портфолио со PCR и серолошки тестови, препора-
чани од СЗО. Воедно, нудиме и средства за дезинфекција од 
реномирани компании (Dr. Schumacher и Ikochimicki), како и 
заштитна опрема (ракавици, маски итн.);

4 Добивме поддршка од ФИТР зa проектот „МИКРОЕКО“ во чии 
рамки ќе бидат акредитирани методи за анализа на присуство 
на пестициди во почвата;

4 Успешно завршивме со втората фаза на Програмата за зашти-
та на природата, проект на Швајцарската агенција за развој и 
соработка (SDC);

4Понудата за биохемиските лаборатории ја збогативме со 
најновата генерација на хематолошки анализатори Sysmex 
XN-L и XN 5-diff., Abbott Point of Care дијагностика, ткивните 
процесори на Milestone и уриноанализаторите од Elektronika 
77;

4Со одлична поддршка за инсталација и апликации, придоне-
сувaме за сѐ поголема застапеност на врвните инструменти 
на Аgilent Technologies и Mettler Toledo во лабораториите на 
македонските компании;

4Фармахем Сервис Лабораторија за калибрации го прошири 
опсегот на калибрација на мултиметри за електрични величи-
ни, инфрацрвени термометри и термовизиски камери;

4Тимот на Секторот за реагенси и адитиви придонесува за по-
добрување на квалитетот на млечните производи со пробиот-
ските култури од DSM;

4Во ПЗУ Дијагностика Фармахем се изработуваат над 3000 
различни анализи меѓу кои и тестот за витамин D и TRISOMY 
Test за неинвазивно одредување на хромозомските аномалии 
во рана бременост.

Фармахем во 2019 година доби дури седум признанија за ООП од 
кои и престижната награда за „Предводници за одржлив развој 
– SDGs“ и Признание за унапредување на човековите права во 
бизнисот.
Во 2020 година одбележуваме јубилеј, 30 години од постоењето 
на Фармахем како водечка компанија за промет со лаборатори-
ска опрема и еколошки консалтинг во Македонија. По тој по-
вод, почитувани читатели и клиенти, би сакале да Ви ја искажеме 
нашата голема благодарност за укажаната доверба и лојалност 
низ годините и се надеваме дека заедно ќе дочекаме уште многу 
јубилеи во добро здравје и со нови заеднички успеси. 

Марјонка Велјановска
Извршен директор

Винка Таневска
Директор
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ФАРМАХЕМ СО „МЕДЕНА ЗЕМЈА“ 
НА 92. ЦЕРЕМОНИЈА НА 
ДОДЕЛУВАЊЕ ОСКАРИ

„Медена земја“ - документарен филм за одржливото кори-
стење на природните ресурси создаде светско влијание за 
промени

Снимањето на документарниот филм „Медена земја“ започна 
во 2015 година, во рамките на Програмата за зачувување на 
природата (ПЗП) координирана од Фармахем, проект на Швај-
царската агенција за развој и соработка (SDC) којашто го под-
држа снимањето и продукцијата на документарниот филм чие 
дејство се одвива по долното течение на реката Брегалница. 
Повеќе информации за почетоците на снимањето се содржани 
на следниот линк: http://www.bregalnica-ncp.mk/2020/02/05/
ragjanjeto-na-medena-zemja/ .   

Филмот ја прошири универзалната порака за правична и ед-
наква поделба на придобивките од природата, како за оние 
коишто ги обезбедуваат (растенијата и животните), така и за 
оние коишто ги користат (луѓето). Животното мото на Атиџе: 
„Зачувај половина од медот за себе, а остави ја другата поло-
вина за пчелите“ одекна низ целиот свет. 

„Медена земја“ ги освои најпрестижните награди за докумен-
тарни филмови и за животна средина (поточно 34 награди и 
45 номинации), вклучувајќи ја и најреномираната награда на 
филмскиот фестивал „Sundance“ – специјалната награда од 
жирито за влијание за промена (Impact for change). Престиж-
ниот „New York Times“ го смести документарецот на врвот на 
листата за најдобри филмови за 2019 година.

Воедно, „Медена земја“ беше меѓу петте номинирани филмови 
за престижната награда Оскар, и тоа во две категории: „најдо-
бар документарен филм“ и „најдобар странски филм“, за прв-
пат во светската кинематографија. Претставници од тимот на 
Фармахем со огромно задоволство присуствуваа на 92. цере-
монија на доделување на Оскарите на 9 февруари 2020 г. 

во Холивуд, заедно со извонредната филмска екипа составена 
од режисерите Љубомир Стефанов и Тамара Котевска, проду-
центот и монтажер Атанас Георгиев, снимателите Фејми Даут и 
Самир Љума, како и главната протагонистка Атиџе Муратова. 

Исто така, тимот на Фармахем 
имаше можност повторно да го 
проследи ремек-делото „Меде-
на земја“ на летовите на авио-
компаниите Swiss и Lufthansa  
на пат кон/од Лос Анџелес. 
Филмот стана достапен на ин-
терконтиненталните летови на 
многу други авиокомпании како 
Delta Airlines, Turkish Airlines и 
други, како и во дигитална вер-
зија на https://www.uphe.com/
movies/honeyland.

Фармахем ја продолжува соработката со талентираната филм-
ска екипа и главната протагонистка Атиџе, со особена благо-
дарност и почит за мудрите мисли што ги сподели со светот.

FARMAHEM
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ФАРМАХЕМ – ЛИДЕР НА ПОЛЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА  
МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Фармахем веќе 30 години редовно спроведува општестве-
но-одговорни практики (ООП) и во 2019 година се закити со 
четири признанија меѓу кои и престижната награда за „Пред-
водници во целите за одржлив развој - SDG's“.

Целите за одржлив развој се визија за одржлива иднина на 
светско ниво и нудат можност за воспоставување нова ди-
мензија на бизнис-секторот. Усвоени во 2015 година од 193 
држави во Обединетите нации, меѓу кои е и нашата земја, тие 
можат да ја обликуваат новата ера на компаниите коишто се 
посветени и отворени за нови предизвици. 

Наградите за одржлив развој ги додели Здружението „Конект“, 
во партнерство со локалната мрежа на Глобалниот договор, а 
во рамките на проектот „Градење меѓусекторски партнерства 
за одржлив развој“ финансиран од Европската Унија. 

Фармахем се здоби и со Национална награда за ООП за 2019 
година во категоријата „однос кон вработените“, за про-
ектот: „Биди здрав! Биди вреден!“, за повеќе активности во 
рамките на компанијата како спортување, дополнително при-
ватно здравствено осигурување за сите вработени, Првомајска 
награда „Работник на годината“ во спомен на поранешен коле-
га и многу други активности. Националната награда за ООП ја 
доделува Министерството за економија на РСМ и Национално-
то координативно тело за ООП.

Понатаму, Фармахем доби благодарница за својата заложба 
да го спроведе стандардот MAMFORCE®, да го унапреди ба-

лансот меѓу работата и приватниот живот, а со тоа да стане 
семејно и родово одговорна компанија. Овој стандард  ги пот-
тикнува работодавачите со одговорно управување да им помо-
гнат на вработените во усогласувањето на нивниот приватен и 
деловен живот. 

Поддршката за спроведувањето на стандардот беше обезбе-
дена преку проектот „Поттикнување на принципите за бизнис 
и човекови права“ финансиран од Европската Унија, а спро-
ведуван од НВО „Конект“ и Бизнис конфедерацијата на РСМ. 
Во рамките на истиот проект, Фармахем се здоби со уште едно 
признание за посветеност на унапредувањето на човекови-
те права во бизнисот.

На овој начин, Фармахем и натаму е инспиративен пример за 
останатите мали и средни претпријатија во нашата држава, 
којшто во секојдневното работење докажува дека бизнисот 
може да биде двигател на oдржливиот развој. 

Со искачувањето на врвот Винсон, Антарктик, на 28.12.2019 
година, Илина Арсова стана првата Македонка и една од 60. 
жени во светот којашто успеа да ги искачи седумте највисоки 
врва на сите континенти. Во таа мисија со задоволство беше 
повторно поддржана и од Фармахем: го цениме нејзиното жи-
вотно мото дека со многу волја, упорност и труд, секој може да 
освои нови врвови во своето поле на делување.
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КЛУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСТИГНАТИ 
ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА

Заради биолошката разновидност и богатството на екосисте-
мите, РС Македонија е широко препознаена како европска 
„жешка точка на биодиверзитет“. Овие ресурси се под закана 
од различни фактори и притисоци. Ова особено се однесува 
на источниот дел на државата (регионот на реката Брегални-
ца), каде што напорите за меѓународна соработка се исто така 
оскудни.

Швајцарија, преку Програмата за зачувување на природата 
(ПЗП), ѝ помага на земјата, со фокус на регионот на реката 
Брегалница, во зачувување на извонредниот биодиверзитет и 
природните вредности и во промовирање одржлив и инклузи-
вен социо-економскиот развој.

1. Институциите на сите нивоа ефикасно го применуваат 
националното законодавство за зачувување на природата 
и интегрирано управување со природните ресурси преку 
активно учество во политиките и дијалозите со засегнатите 
страни за екосистемските услуги и регионалното управу-
вање со шумите.

а)  Екосистемски услуги, мост меѓу природата и човековата 
благосостојба.

ПЗП ја поддржува државата во воспоставување цврста основа 
за екосистемски услуги на национално ниво. За таа цел, држа-
вата следи концептуална рамка одобрена од ЕУ за мапирање 
и проценка на екосистемите и нивните услуги (MAES). На тој 
начин, РС Македонија е единствената земја надвор од ЕУ што ја 
следи оваа рамка. Конечниот резултат e изработка на механи-
зам за плаќање на екосистемските услуги. Сите овие активно-
сти ќе им помогнат на носителите на одлуки да ги препознаат 
врските меѓу природата и развојот и како да ги вградат екоси-
стемските услуги во постојните процеси на донесување одлуки 
за зајакнување на стратегиите за развој.

б) Пилот регионален план за развој на шумите како алатка за 
одржливо шумарство.

Традиционалното управување со шумите во РС Македонија се 
заснова на економската употреба и вредноста на шумите без 
да се земат предвид социо-економските и еколошките пра-
шања. Со поддршка на проф. Јирген Бласер од Универзитетот 
за применети науки во Берн и Валтер Марти, искусен шумар од 
Ементал, Швајцарија, ПЗП го поддржа процесот на изработка 
на Пилот регионалниот план за развој на шумите за регионот 
Малешево со Акционен план (2020–2025). Планот беше раз-
виен на доброволна основа со учество на клучните засегнати 
страни (14 институции). Тоа ќе биде иден стратешки документ 
за развој на шумите во микрорегионот Малешево којшто оп-
фаќа 806 km2 (18 % од областа на Брегаланица) од кои околу 
52 % се под шума.

2. Регионален пристап за зачувување на природата и одрж-
лив развој на Брегалничкиот Регион е прифатен и се при-
менува од страна на различните заинтересирани групи.

а) Прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено 
подрачје.

Осоговските Планини се втор по големина планински венец во 
РС Македонија и највисока планинска структура во источниот 
дел на земјата, со многу природни, културни и историски вред-
ности. По прогласувањето на Националниот парк Галичица во 
1958 година, Осогово е првата висинска површина (приближ-
но 49 000 ha) што ќе биде прогласена за заштитено подрачје. 
Процесот започна во фаза 1 на ПЗП со тригодишна детална 
анализа на природните и социо-економските вредности. По-
тоа, беше развиена Студијата за валоризација во периодот 
2017–2019 година. Подготовката на студијата беше направена 
низ партиципативен пристап, којшто за првпат се применува-
ше во земјата, вклучувајќи околу 350 претставници на повеќе 
од 35 институции за навремено усогласување на развојни-
те интереси во предложената област за заштита. Покрај тоа, 
промовирањето на принципите на транспарентност, бројните 
дијалози за политиките и со засегнатите страни придонесоа 
кон зајакнување на меѓусекторските капацитети и односи.

б) Потенцијални подрачја Natura 2000 во регионот на Брегал-
ница.

ПЗП ја поддржува државата во процесот на идентификација 
на подрачја Natura 2000 во регионот на Брегалница, што е 
предуслов за да стане членка на ЕУ. Врз основа на интензив-
ни теренски истражувања, вредните и загрозени живеалишта 
и видови од важност за ЕУ беа идентификувани во горниот и 
долниот дел на целниот регион и три области беа препознаени 
како потенцијални подрачја Natura 2000.

в) Обновување на крајбрежната (рипариска) вегетација.

Крајбрежниот појас е важен екосистем којшто обезбедува 
многу придобивки за човекот и за општеството. Од глобално 
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Контакт: 
Марија Ѓошева Ковачевиќ,  
м-р агро-економија
тел.: 033/44 11 01

моб.: 071/35 71 19
е-пошта: marija@bregalnica-ncp.mk

до локално ниво, овој екосистем е под закана како резултат на 
интензивни човечки активности.

Покрај реката Брегалница, главниот извор на вода во источни-
от дел на земјата, најмногу фрагментирани, ранливи и загрозе-
ни крајбрежни појаси се идентификувани во нејзиниот долен 
дел. Тие зафаќаат вкупна површина од 122 хектари. ПЗП под-
држува различни активности за ревитализација и обновување 
на функционалноста на овие појаси. За две години, 19 врабо-
тени во јавното претпријатие „Национални шуми“ беа обучени 
за одгледување расад од автохтони крајбрежни видови дрвја, 
повеќе од 200 деца од основните и средните училишта беа 
едуцирани за важноста на крајбрежниот појас и беа засадени 
вкупно 6 хектари или 5 % од целната област.

3. Населението и малите и средните претпријатија од бре-
галничкиот регион нудат екотуристички активности / ус-
луги и продаваат производи што се добиени на одржлив 
начин и со социјална вклученост. 

а) Поддршка за развој на екотуризмот во регионот на Брегал-
ница.

Бројот на туристи коишто го посетиле регионот на Брегални-
ца се зголемил за 12 % во 2018 година, во споредба со 2016 
година како резултат на подобрената туристичка понуда и 
подобрата промоција на регионот. ПЗП придонесува кон овие 
резултати преку поддршка на различни проекти како што се: 
воспоставување Туристички информативен центар, туристич-
ки информативни табли, Едукативен центар за зачувување на 
природата, паркови за штрковите, обележување и сигнализа-

ција на патеките за пешачење и велосипедизам, промотивни 
тури за „инфлуенсери“ на „Инстаграм“ и т.н.

б) Поддршка за промовирање одржливо искористување на 
природните ресурси во земјоделското производство на со-
цијално инклузивен начин.

Производството на ориз е главен извор на живеење на околу 
4000 семејства во регионот на Брегалница, но исто така и еден 
од главните притисоци за биолошката разновидност и еко-
системот како резултат на применувањето интензивни земјо-
делски практики. Поради тоа, ПЗП поддржува активности за 
промоција и усвојување практики за одржливо производство 
на ориз и за маркетинг на одржливо произведен ориз. Досега, 
30 производители на ориз, членови на здружението „Оризова 
братимка“, ја подобрија ефикасноста на влезните ресурси, го 
намалија влијанието врз биолошката разновидност и живот-
ната средина, добиваат дополнителни приходи и започнаа да 
ја подобруваат севкупната одржливост на системот за одгле-
дување ориз. Исто така, промотивните активности на здруже-
нието ги охрабруваат локалните домаќинства, особено жени-
те, да подготвуваат и да промовираат традиционални оризови 
специјалитети коишто ги привлекуваат туристите.

Пчелите се многу важни инсекти за човештвото и екосистеми-
те коишто треба да бидат заштитени. Поддршката на локални-
те пчелари придонесува за заштита на пчелите и за локалниот 
економски развој.

ПЗП спроведува активности за подобрување на пчеларските 
практики  со цел да се добијат безбедни и квалитетни пчел-
ни производи. Спроведен е биотехнички метод за заштита на 
пчелите и резултатите се проследени до 300 пчелари во реги-
онот. Паралелно, ПЗП обезбеди обука за одржливи пчеларски 
практики и маркетинг на 36 млади и невработени лица од кои 
1/3 се жени. Така, по обуките, тие започнаа да создаваат до-
полнителни приходи.

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

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: 
Цветан Николовски, дипл. инж. 
по заштита на животната средина
tel.: 02/20 33 850, 20 31 193 
mob.: 072/23 62 82
е-пошта: cvetan@farmahem.com.mk

www.bregalnica-ncp.mk

Со грижа до бериќет

NCP Bregalnica

Kontakt: 
Nacionalen koordinator
Марјана Шушлевска, дипл. биолог,
tel.: 02/20 33 846, 20 31 193 
mob.: 070/27 62 97
е-пошта: eko@farmahem.com.mk
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ФАРМАХЕМ ДОБИ ПОДДРШКА 
ОД ФОНДOT ЗА ИНОВАЦИИ 
И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 
ПРОЕКТОТ ,,МИКРОЕКО“

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

Kontakt: 
Даниел Стефановски, дипл. инж.  
по хемија  
тел.: 02/20 50 648
моб.: 071/39 39 04 
е-пошта: daniel.ekolab@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 

Kontakt: 
Маријан Лакс, дипл. инж.  
за заштита на животна средина  
тел.: 02/20 50 648
моб.: 070/27 27 87 
е-пошта: laks.ekolab@farmahem.com.mk 

моментов примероците се анализираат надвор од државата. 
Во рамките на проектот, како резултат на микробиолошкиот 
третман за ремедијација на почвите заснован врз научни со-
знанија, ќе биде патентиран производ којшто понатаму ќе се 
користи за третман на загадени почви во државата, но и поши-
роко во регионот.

Заштитата на животната средина е императив на работењето 
на Фармахем од неговите почетоци. Со проектот ,,МИКРОЕКО“ 
уште еднаш се потврди дека продолжуваме да работиме во таа 
насока.

Фондот за иновации и технолошки развој на 30.3.2019 годи-
на го објави јавниот повик преку инструментот за поддршка 
– „Кофинансирани грантови за комерцијализација на инова-
ции“. На повикот, Фармахем учествуваше со проектната апли-
кација ,,МИКРОЕКО“ – иновативна технологија со примена на 
аеробни микроорганизми до помалку пестициди во почвите.

Со реализацијата на проектот ,,МИКРОЕКО“ беше предвидено 
да се добијат во исто време иновативен производ и иноватив-
на услуга. Покрај добро развиената проектна идеjа, тоа беше 
една од клучните работи којашто овозможи проектот на Фар-
махем да се издвои меѓу 487 апликации коишто беа поднесени 
во рамките на овој повик, како еден од подобрите. ,,МИКРОЕ-
КО“ беше избран во триесетте најдобри иновативни проекти 
коишто добија средства од ФИТР. Договорот со ФИТР е потпи-
шан на 1.12.2019 година, од кога е и официјалниот почеток на 
проектот, којшто е предвидено да трае 24 месеци. 

Средствата од овој грант ќе бидат наменети за изведување пи-
лот-проект, со кој Фармахем ќе развие иновативно решение за 
разрешување на горливиот проблем со загадувањето на почви-
те, подземните и површинските води, воздухот, како и земјо-
делските производи коишто директно влијаат врз здравјето 
на луѓето, а претставува еден од најопасните проблеми, но и 
,,жешка точка“ од индустриското загадување во државата. Ова 
ќе биде потполно нова област на делување на Фармахем. 

Пилот-проектот всушност претставува иновативен произ-
вод за третман со аеробни гранулирани микроорганизми врз 
почви загадени со пестициди. Целта на проектот е сведување 
на концентрациите на овие пестициди до максимално дозво-
лените концентрации во почвите, согласно со правилниците на 
европските земји. За потврдување на резултатите на третма-
нот, акредитираната лабораторија по ISO 17025 на Фармахем, 
изврши набавка на опрема и ќе акредитира методи за земање 
примероци и анализа на пестициди во почва. Во С. Македо-
нија нема акредитирани методи за анализа на присуството на 
пестициди во почвите во ниту една лабораторија, па така во 

Kontakt: 
Димитар Гушески, дипл. инж.  
по биологија  
тел.: 02/20 50 648
моб.: 071/39 69 47 
е-пошта: dimitar.ekolab@farmahem.com.mk 
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КАЛИБРАЦИЈА НА  
ИНФРАЦРВЕНИ ТЕРМОМЕТРИ  
И ТЕРМОВИЗИСКИ КАМЕРИ

КАЛИБРАЦИЈА НА  
ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТРИ  
ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ
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Kontakt: 
Зоран Ѓуровски, дипл. ел. инж. 
тел.: 02/20 39 642 
е-пошта: zoran.gjurovski@farmahem.com.mk 
адреса: ул. „Кичевска” бр. 6/2, 1060 Скопје

  Метод на калибрација согласно со EURAMET c.g.15 v.3.;

  Следливост на мерењата до еталонот на В. Британија 
(UKAS).

4	Електричен напон DC/AC до 1000 V;
4	Јачина на електрична струја DC/AC до 22 A;
4	Отпорност до 100 МΩ;
4	Електрична моќност до 20 kW;
4	Капацитет до 10 mF;
4	Фреквенција до 10 MHz;

Мерен опсег од -20 °C до 350 °C; 

Метода на калибрација согласна на стандардите

VDI/VDE 3511-4.4 и ASTM E2847-14;

Следливост до еталоните на Германија и USA (PTB/NIST).

4	Струјни клешти до 1000 А;
4	3   до 6  дигитни мултиметри.

INSTRUMENTI I OPREMA
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Лесно документирање 

FreeWeigh.Net® ви помага побрзо да ги добиете резултатите. 
Потребни се само пет едноставни и јасни чекори за да ја по-
врзете  спецификацијата на вашиот производ  со измерените 
резултати.

Ги задоволува строгите барања во фармацевстката 
индустрија

Содвествува со регулативите GMP/GAMP, има CSV (computer 
system validation). Ја гарантира сигурноста и конзистентноста 
коишто се потребни во процесот.

Сеопфатна контрола на квалитетот

Покрај проверка на тежина, FreeWeigh.Net® воедно ви овоз-
можува да снимате, да следите и да документирате цел опсег 
параметри коишто се мерат или веќе биле измерени на друг 
мерен уред.

Исто така, може да се внесуваат параметри во форма на атри-
бути (боја, вкус, број на серија и сл.) коишто подоцна ќе се 
појавуваат во извештаите.

Го зголемува профитот и истовремено ги задоволува 
потребните регулативи

Ја забележува секоја девијација во процесот и прави приспо-
собувања за да ја отстрани. Со завршувањето на серијата ав-
томатски изготвува извештај со сите статистички пресметки. 
Прави приспособувања дури и кога нема ризик да се надминат 
лимитите од спецификацијата, заради штедење на ресурсите.

СОФТВЕР ЗА ИНДУСТРИЈАТА - FREEWEIGH.NET
НОВА ДИМЕНЗИЈА ВО КОНТРОЛАТА НА ПРОЦЕСИТЕ

Следење  
и извештаи 

Спецификација на 
производот

Одбирање на производот 
на мерниот уред 

Внесување на производот и 
спецификацијата во софтвер

Собирање  
податоци 

INSTRUMENTI I OPREMA
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Лесно поврзување на различни инструменти и 
интегрирање на резултатите во други системи

Може да се поврзат различни видови инструменти, а податоци-
те можат да се интегрираат во други софтвери и системи (PLC, 
Scada, ERP софтвери и др.). Софтверот е модуларен и лесно се 
приспособува и се надградува за да ги задоволи потребите на 
различни процеси.

Целосно решение за контрола на квалитетот

Со FreeWeigh.Net® добивате:

4 Намалување на трошоциите за материјали;
4 Брзи опции за коригирање на процесите засновани на 

online анализа на податоците;
4 Усогласеност со законодавството за нето-содржината 

– загарантирана брза достапност на податоците како 
документиран доказ со сеопфатна Q анализа;

4 Усогласеност со FDA и другите прописи во однос на 
ревизијата на податоците  и контролата на процесите, како 
што е  21 CFR part  11;

4 Поедноставување и рационализација на контролата на 
квалитетот;

4 Современ и постојано ажуриран систем за сеопфатна 
контрола на квалитетот;

4 Флексибилно приспособување кон промена на условите;
4 Централно складирање на податоците со максимална 

достапност;
4 Идеална интеракција меѓу софтверот, хардверот и 

периферните уреди;
4 Максимална искористеност на инвестицијата; 
4 Интуитивно работење и едноставно ракување;
4  Заштеда на простор и мерни инструменти (инструментите 

можат да бидат преносни);
4 Минимални барања за обука и максимално одбегнување 

грешки на операторот;
4 Јасни резултати, лесни за толкување;
4 Подобро искористување на материјалите и подобро 

управување со сериите (англ. batches);
4 Стандардизирани оперативни процедури и процеси;
4 Брзо собирање и обработка на податоците и елиминирање 

на грешките;
4 Стандардизирано и автоматско известување;
4 Брзо враќање на инвестицијата;
4 Подобрена точност и максимална профитабилност.

Контакт: 
Соња Молошевска, дипл. инж. техн.
тел.: 02/20 33 844, 20 31 193
моб.: 071/39 39 05
е-пошта: sonja@farmahem.com.mk

Контакт: 
Наташа Јосевска, дипл. инж.
за заштита на животна средина
тел.: 02/20 31 193, лок. 47
моб.: моб.: 070/22 62 21
е-пошта: natasa@farmahem.com.mk

Контакт: 
Борче Коларски
тел.: 02/20 31 193, лок. 46
моб.: моб.: 070/28 80 40
е-пошта: borce@farmahem.com.mk

INSTRUMENTI I OPREMAINSTRUMENTI I OPREMA



НОВИТЕ СЕРИИ 5800 И 5900  
НА СПЕКТРОМЕТРИТЕ ICP-OES  
ОД AGILENT TECHNOLOGIES

На почетокот од 2020 година пристигнаа новите серии 5800 и 
5900 на спектрометрите ICP-OES од Agilent Technologies. Како 
и секогаш, Agilent е лидер во иновациите и секоја нова серија 
од кој било инструмент носи бројни промени и пронајдоци ко-
ишто го унапредуваат светот на аналитиката. 

Низ годините Agilent работеше на значително намалување на 
големината на инструментите ICP-OES без притоа да се намали 
супериорноста, квалитетот и издржливоста на овие инстру-
менти. Новите серии 5800 и 5900 имаат значително помали 
димензии од нивните претходници од сериите ICP-OES 700 и 
5100/5110. За да се овозможи тоа, комплетно е редизајниран 
оптичкиот дел и полихроматорот. Тоа доведува до намалување 
на големината на полихроматорот, а со тоа се намалува и по-
трошувачката на аргон којшто е потребен за урамнотежување 
на оптиката. Значително е намалено времето за постигнување 
на идеалните услови за анализа од вклучување на инструмен-
тот, што придонесува за намалување на трошоците за одржу-
вање и работа на инструментот. 

Заштедата на времето е една од главните причини за избор на 
новите серии на ICP-OES 5800 и 5900 од Agilent Technologies 
во секоја лабораторија којашто секојдневно има голем број 
примероци.

Со големиот број вградени сензори, нови алгоритми и комплет-
на дијагностика на целиот систем, можните проблеми се иден-
тификуваат уште пред да се случат, а со тоа се намалува време-
то на инструментот кога тој непланирано е нефункционален. 
Тоа придонесува за зголемување на продуктивноста и нама-
лување на бројот на примероци коишто треба да се повторат.  

Разликата меѓу двете серии на ICP-OES 5800 и 5900 е во тоа 
што серијата 5800 доаѓа во две различни конфигурации, и 
тоа:

 ICP-OES 5800 – Radial View – инструмент со радијално 
поставена оптика и

 ICP-OES 5800 – Vertical Dual View – инструмент со ра-
дијално и аксијално поставена оптика,

додека ICP-OES 5900 доаѓа во една конфигурација со син-
хронизиран вертикален двоен режим (Synchronous Vertical 
Dual View - SVDV), каде што единствената оптичка компонента 
(Dichroic Spectral Combiner - DSC) овозможува синхронизира-
ни аксијални и радијални мерења во една анализа. 

Покрај тоа, дополнителна опција на серијата 5900 на ICP-OES 
е интегрираниот систем за напредни вентили (Advanced Valve 
System - AVS), којшто го намалува времето и потрошувачката 
на аргон речиси за 50 % по примерок. 

Двете серии 5800 и 5900 на спектрометрите ICP-OES распола-
гаат со:

1) Софтвер IntelliQuant којшто овозможува:

4	идентификација до 70 елементи во примерок, со мапирање 
на периодниот систем (прикажано на сликата) прикажу-
вајќи ги релативните концентрации на секој елемент;

4	автоматски идентификува неочекувани спектрални интер-
ференции и препорачува алтернативни бранови должини, 
преку употреба на системот за рангирање со sвезди (како 
на сликата) којшто води до бирање на најсоодветна анали-
тичка бранова должина;

4	забележува грешки при подготовка на примерокот (пр. до-
давање погрешна киселина);

4	јасно означување на резултатите коишто не се во граници-
те на нормалата.

2) Smart health tracking активно го следи целиот систем и го 
алармира операторот за статусот на инструментот:

4	ги намалува непотребните сервисни услуги и го оптими-
зира распоредот за одржување, заснован врз вистинска 
употреба на инструментот, наместо со поминато време;

10   | Број 13 | јули 2020

INSTRUMENTI I OPREMA



Informator za ponudata na Farmahem |    11

4	одржувањето коешто е поврзано со мерење на поминато-
то време, покрај потрошеното време за сервисирање, ги 
зголемува и непотребната потрошувачка на потрошниoт 
материјал.

3) Функцијата „Neb Alert“ обезбедува навремено известу-
вање за протокот низ распрскувачот (англ. nebulizer) и 
не ја вклучува плазмата доколку нема оптимални услови. 
Овие пораки овозможуваат брзи информации до аналити-
чарот и најчесто тој самиот може да ги реши сите пробле-
ми без повикуваање овластен сервисер. 30% од сервисни-
те услуги може да се решат од страна на лабораторискиот 
персонал со соодветни информации и водич.

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

IntelliQuant—learn more about 
your samples
The IntelliQuant software function provides information 
about the elements in your sample and how best to 
measure those you are targeting. It will:

– Identify up to 70 elements in a sample, with a periodic
table heat map (refer to upper image on right) showing
the relative concentrations of each

– Identify spectral interferences and recommend the best
analytical wavelength to use, using a star-rankng system
(refer to lower image on right) to guide you in selecting
the best analytical wavelength

– Allow you to spot sample preparation mistakes such as
adding the wrong acid or none at all

– Flag outlying results, so you can quickly find the results
that need to be reviewed

IntelliQuant is like having an experienced analyst inside 
your instrument.

Smart instrument health tracking
Insufficient maintenance of an ICP-OES can lead to costly 
unplanned downtime, or analysis failures that cause  
time-wasting sample remeasurement. Maintenance that  
is too frequent also wastes time and can increase the  
cost of consumables. The 5800 instrument has sensors and 
counters that alert the analyst when maintenance is needed. 
The counters (refer to image on right) monitor the number 
of samples measured and can be adjusted to suit the type 
of samples you typically run, so your maintenance schedule 
is appropriate to maintain instrument performance. 

The health tracking tools address common reasons for 
service calls, such as a blocked nebulizer or a plasma that 
fails to light. By alerting the analyst of a problem and then 
guiding them through the process of fixing it, the expense 
and downtime of a service call can be avoided.

For more information visit: 
www.agilent.com/chem/icp-oes

This information is subject to change without notice.
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Cd
214.439 *****
226.502 ***
228.802 ?*
361.051 *
326.105 **
508.582 *

Analyte: Cd(228.802)

Confidence: moderate

Interference: As(228.812)

Confidence: strong
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– Identify up to 70 elements in a sample, with a periodic
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the relative concentrations of each

– Identify spectral interferences and recommend the best
analytical wavelength to use, using a star-rankng system
(refer to lower image on right) to guide you in selecting
the best analytical wavelength

– Allow you to spot sample preparation mistakes such as
adding the wrong acid or none at all

– Flag outlying results, so you can quickly find the results
that need to be reviewed

IntelliQuant is like having an experienced analyst inside 
your instrument.

Smart instrument health tracking
Insufficient maintenance of an ICP-OES can lead to costly 
unplanned downtime, or analysis failures that cause  
time-wasting sample remeasurement. Maintenance that  
is too frequent also wastes time and can increase the  
cost of consumables. The 5800 instrument has sensors and 
counters that alert the analyst when maintenance is needed. 
The counters (refer to image on right) monitor the number 
of samples measured and can be adjusted to suit the type 
of samples you typically run, so your maintenance schedule 
is appropriate to maintain instrument performance. 

The health tracking tools address common reasons for 
service calls, such as a blocked nebulizer or a plasma that 
fails to light. By alerting the analyst of a problem and then 
guiding them through the process of fixing it, the expense 
and downtime of a service call can be avoided.

For more information visit: 
www.agilent.com/chem/icp-oes
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Interference: As(228.812)

Confidence: strong

4) Сериите 5800 и 5900 имаат голем број сензори и броја-
чи коишто го алармираат аналитичарот. Тоа во голем дел 
ја намалува потребата од повторување на анализите по-
ради проблематични резултати. Според лабораториските 
истражувањата во просек се повторуваат 15 % од приме-
роците повеќе од еднаш поради нестабилност на инстру-
ментите, проблеми со протоците низ распрскувачот (англ. 
nebulizer), оптимизација на системот и сл.

Новите серии 5800 и 5900 на спектрометрите ICP-OES од 
Agilent Technologies со сите свои иновации овозможуваат да 
се намали процентот на повторување на анализите.

INSTRUMENTI I OPREMA INSTRUMENTI I OPREMA
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SYSMEX XN-1000 PURE – ВРВОТ 
НА ХЕМАТОЛОГИЈАТА ВО СВЕТОТ 
ПРИСУТЕН ВО МАКЕДОНИЈА 

Технички карактеристики на XN-1000 PURE

Брзина

CBC: 100 примероци/час, CBC+DIFF: 100 примероци/час,
CBC+DFF+RET: 83 примероци/час,
CBC+RET: 83 примероци/час,
BF: 40 примероци/час;

Волумен на примерок 88 µL во сите модови;

Капацитет на примероци 5 сталаци (50 примероци);

Технологија на мерење

4	Хидродинамичко фокусирање/импендасен метод;
4	ЛЕД-фотометрија,
4	Флуоресцентна проточна цитометрија,
4	Адаптивен систем за анализа на кластери и специјална анализа за препознавање на 

обликот на секоја суппопулација на WBC;

Дијагностички параметри
(полна крв):

до 36 зависно од конфигурацијата
XN-CBC: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, 
NRBC#, NRBC%,
XN-DIFF: NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, IG#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, 
BASO%, IG%, 
XN-RET: RET#, RET%, HFR, MFR, LFR, IRF, RET-He , PLT-O;

Истражувачки параметри
(полна крв):

до 42 зависно од конфигурацијата;

Дијагностички параметри
(телесни течности):

7 параметри:
XN-BF: WBC-BF, RBC-BF, TC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN%;

Истражувачки параметри
(телесни течности):

11 параметри;

Хистограми и скатерграми:
до 15 хистограми,
до 4 скатерграми,
(зависно од конфигурацијата);

Меморија на резултати 100.000 резултати (со вклучени хистограми и скатерграми).

Во март 2019 година, во биохемиската лабораторија на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за хематологија – Скопје беше инста-
лиран автоматски хематолошки анализатор со петделна дифе-
ренцијација на леукоцити XN-1000 Pure RET, произведен од 
светскиот лидер во хематологијата SYSMEX, Јапонија. Со инста-
лацијата на овој хематолошки анализатор Клиниката направи 
голем исчекор напред, истапувајќи пред сите лаборатории во 
нашата земја и пошироко во регионот.

XN-серијата на Sysmex постави нови стандарди во хематоло-
гијата. Со својата модуларност и надградливост, концептот на 
XN-серијата е потполно фокусиран кон потребите на корисни-
кот. XN-серијата ги интегрира клиничките вредности и продук-
тивноста, го олеснува „животот“ во лабораторијата и го опти-
мизира текот на работењето. Со XN-серијата секој корисник 
може да ја приспособи хематологијата според своите потреби.

DIJAGNOSTIKA I LEKOVI
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Модуларна и надградлива технологија

	Стандардна конфигурација: XN-CBC и XN-DIFF

Додадени вредности на рутинското тестирање:

4 Со секоја XN-CBC анализа автоматско одредување (мерење) 
на NRBC  (#,%) (нуклеирани црвени крвни клетки) во апсо-
лутен број и проценти;

4 Со секоја XN-DIFF анализа автоматско одредување (ме-
рење) на IG (#,%) (незрели гранулоцити) во апсолутен број 
и проценти.

4 NRBC и IG се параметри со извонредно клиничко значење 
коишто со анализаторот XN-1000 Pure се добиваат со се-
која крвна слика без користење дoполнителни реагенси.

	Опционална конфигурација: лиценци XN-RET и XN-BF 

4 XN-RET – вистинската комбинација на параметри (RET#, 
RET%, HFR, MFR, LFR, IRF, RET-He, PLT-O), коишто даваат ин-
формација за квантитетот и квалитетот на ретикулоцитите, 
можат да ја прикажат вистинската слика за еритропезата и 
за основата на анемијата;

4 XN-BF – едноставно, брзо и стандардизирано мерење те-
лесни течности (цереброспинална, синовијална, перито-
неална, плеврална течност, перикардијална течност, CAPD 
течност) без претходна подготовка на примерокот, дирек-
тно од епрувета и параметри (WBC-BF, RBC-BF, TC-BF, MN#, 
PMN#, MN%, PMN%) коишто даваат важна и брза информа-
ција за можната причина на воспалението.

Повеќе од 50 години Sysmex активно поставува нови стандарди 
и е предводник во иновациите во хематологијата. Денес е меѓу 
седумте најдобри компании за IVD во светот и е незаменлив 
глобален лидер во хематологијата. Заедно со нив и истовре-
мено следејќи ја својата визија „преку современо опремени 
лаборатории кон подобар квалитет на живеењето на сите“, 
тимот на Фармахем постојано се труди да ги донесе најновите 
светски достигнувања и врвни технологии во нашата држава. 
XN-1000 Pure е само уште еден од низата успешно остварени 
придонеси на Фармахем за достапноста на здравствени услуги 
по светски стандарди во Македонија.

Контакт: 
Маја Здравковска, дипл. хем. инж.
тел.: 02/20 33 841
моб.: 071/21 17 31
е-пошта: maja@farmahem.com.mk
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ABBOTT DIAGNOSTICS – 
POINT OF CARE ДИЈАГНОСТИКА
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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

Дијагностиката Point-of-care (POC) претставува динамична и 
брзорастечка идустрија којашто е насочена кон унапредување 
на здравствениот систем на глобално ниво. Можноста за 
брзо тестирање на пациентите (POC) обезбедува практични 
информации веднаш, со што се обезбедуваат подобри 
клинички, оперативни и економски исходи.

Во тренд со светските случувања на ова поле, Фармахем 
на почетокот на изминатата година ја прошири својата 
долгогодишна соработка со Abbott Diagnostics токму во оваа 
насока.

Имено, од средината на 2019 година, уште две нови платформи 
станаа дел од нашето портфолио: NycoCard и Afinion, коишто 
се дел од програмата за кардиометаболички испитувања на 
Abbott Diagnostics.

	 NycoCard Reader II претставува POC инструмент наменет 
за брзо и точно квантитативно одредување на CRP и 
HbA1c од мал примерок на крв (5 µL). Практичен е за 
примена во лаборатории, докторски ординации, болници, 
клиники итн. Тестирањето се изведува со NycoCard тест-
китови. Секој кит содржи материјал за изведување 48/24 
теста, во зависност од параметарот којшто се испитува и 
него го сочинуваат комплет реагенси и подлоги за анализа 
(англ. test devices). NycoCard Reader II е рефлектометар, 
едноставен за работа, при што постапката за анализа се 
изведува во неколку последователни чекори, а резултатите 
се добиваат за само 3 минути. Специфична калибрација 
на серијата не е потребна, само едноставна црно-бела 
калибрација на почетокот на работниот ден и апаратот е 
подготвен за работа.

  Afinion 2 претставува POC инструмент наменет за брзо, 
безбедно и прецизно тестирање на CRP, ACR, HbA1c и 
комплетен липиден панел (Chol., HDL, LDL, Trig., non-HDL и 

Chol/HDL ratio).  Дизајниран како компактен анализатор со 
затворен систем на анализа, тој се издвојува како особено 
практичен и лесен за вклопување во секоја работна 
средина. Имено, анализите се изведуваат со поединечни 
кертриџи за секој пациент во кои има интегрирана алатка 
за земање примерок од пациентот. Примерокот, полна 
крв (капиларна/венска) или урина (АCR), се анализира 
веднаш, без никаква претходна обработка, а резултатите 
се добиваат за неколку минути. Сите анализатори се 
калибрирани во текот на производниот процес како 
осигурување дека работат во идентични граници на 
толеранција. Податоците за тест специфична калибрација 
се утврдени за секоја серија на тест-кертриџите и се 
зачувани во етикетата со баркод на самиот тест-кертриџ. 
Кога тој се внесува во анализаторот, интегрираната 
камера го чита баркодот и на овој начин податоците 
за серијата којашто се анализира се пренесуваат во 
инструментот. Овие податоци се користат за пресметување 
на резултатите, поради што калибрација од операторот не 
е потребна. Интегрираната камера има и дополнителна 
функција на проверка на секој кертриџ непосредно пред 
да започне тестирањето, со што можноста за погрешни 
резултати е сведена на минимум. Аfinion 2 има можност 
за двонасочна комуникација со системите LIS и HIS со што 
значително се олеснува управувањето со податоците и се 
овозможува унапредување на грижата за пациентот.
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ПРИДОБИВКИ ОД ИНСТАЛАЦИЈАТА 
НА СИСТЕМОТ MACROPATH PRO-X ЗА 
МАКРОСКОПСКА АНАЛИЗА НА ОПЕРАТИВЕН 
ПРИМЕРОК ВО ХИСТОПАТОЛОШКАТА 
ЛАБОРАТОРИЈА НА КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА 
„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ – СКОПЈЕ
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Во 2019 година беше инсталиран систем за макроскопска 
анализа на оперативен примерок MacroPATH pro-x, произведен 
од фирмата Milestone Medical srl., Италија, во хистопатолошката 
лабораторија на Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 

Со системот MacroPATH pro-x се фотографира примерокот 
за хистолошка анализа, се прават сите потребни мерења на 
промените (површината на зафатената лезија, оддалеченоста 
од здравото ткиво и други важни параметри, се обележува 
местото од каде што е земен примерокот), се снима аудиозапис 
и видеозапис. Сето тоа како информација влегува во завршниот 
хистопатолошки наод и останува во документацијата на 
пациентот. 

Со ова се олеснува работата на специјалистите по патологија 
во начинот на обработка на оперативниот примерок бидејќи 
нема потреба од запишување и бескорисно цртање шеми.

Oвој систем ги поврзува сите патолози и им овозможува 
комуникација во времето кога се обработува примерокот.

Сликите и видеозаписите може да се користат за едуцирање 
на студентите и идните медицински лица, бидејќи на нив се 
гледа и како се обработува оперативен примерок и како се 
подготвува примерокот за микроскопска анализа.

Карактеристики на системот:

4	 Можност за инсталација во постоечкиот дигестор на кое 
било растојание од примерокот;

4	Софтвер со можност за внесување на белешки на сликите 
на самиот екран, мерење на примерокот, слободно цртање 
и внесување текст;

4	Софтверот може да се инсталира на повеќе компјутери за 
да имаат сите патолози достапност до сите информации во 
реално време;

4	Дигитално сликање во формат JPG, видеоснимање во 
формат AVI и аудиоснимање во формат MP3;

4	Автофокусирачка камера со 3 различни леќи за слики 
со резолуција до 20.1 мегапиксели со 30x оптичко 
зголемување и 8x дигитално зголемување, видеорезолуција 
од 16 fps и аудио од 352 Kbps;

4	Отворен интерфејс за поврзување со каков било локален 
LIS/PACS;

4	Контролен терминал со екран на допир P-CAP со оперативен 
систем Windows 10 Enterprise 64 bit, 19” TFT екран, Intel® 
Core™ i7 Processor 2.6GHz, со 500 GB меморија, 8 GB DDR4 
RAM меморија и 8 USB порти;

4	Има микрофон, тастатура и ножен педал за управување; 

4	Mедицинско помагало за in vitro дијагностика со CE марка.

Kontakt: 
Анета Мишевска, м-р фарм.
mob.: 071/30 60 02
е-пошта: aneta@farmahem.com.mk

DIJAGNOSTIKA I LEKOVI
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Во 2019 година, „Фармахем“ во соработка со компанијата „77 
Elektronika“ од Унгарија, инсталира полуавтоматски анализа-
тор DocUReader 2 Pro за одредување хемиски статус во урина 
и полуавтоматски анализатор UriSed mini за одредување се-
димент во урина во микробиолошката лабораторија при Кли-
ничката болница „Жан Митрев“ во Скопје. Овие инструменти 
работат во затворен систем со претходно подготвени ленти со 
11 параметри за одредување хемиски статус и UriSed кивети 
за одредување седимент во урина. Потрошниот материјал е за 
еднократна употреба, со што се исклучува можноста за пре-
клопување на резултатите, а поради автоматскиот принцип на 
отчитување на резултатите, се гарантира прецизност во евалу-
ацијата и се намалува улогата на човечкиот фактор во дефини-
рањето на уринарниот статус. 

77 Elektronika е компанија фокусирана на развој на методи за 
автоматизирање на евалуацијата на уринарниот статус. Досега 
имаат развиено полуавтоматски и целосно автоматизирани ин-
струменти за одредување хемиски статус и седимент во урина.

Спецификации на DocUReader 2 Pro: 

	работи со брзина од 50 анализи на час во нормален режим 
на работа или до 120 анализи на час во брз режим на рабо-
та;

	работи во затворен систем со LabStrip U11 Plus ленти и со 
11 параметри за евалуација.

ИНСТАЛАЦИЈА НА ПОЛУАВТОМАТСКИ АНАЛИЗАТОР 
DOCUREADER 2 PRO – ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ХЕМИСКИ 
СТАТУС НА УРИНА И ПОЛУАВТОМАТСКИ АНАЛИЗАТОР 
URISED MINI – ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СЕДИМЕНТ ВО 
УРИНА ВО МИКРОБИОЛОШКАТА ЛАБОРАТОРИЈА  
ПРИ КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА „ЖАН МИТРЕВ“

Спецификации на UriSed mini: 

4	има вграден компјутер којшто е поврзан со надворешен мо-
нитор на кој се прикажуваат резултатите;

4	работи со брзина од 60 анализи на час;

4	потребен е примерок од 0,175 mL за анализа; 

4	работи во затворен систем со специјално дизајнирани 
UriSed кивети;

4	инструментот врши центрифугирање, микроскопирање, ге-
нерирање и зачувување слики, аналогни на 400 х зголему-
вање при рачно микроскопирање. 

Техничките карактеристики на овие два инструмента овозмо-
жуваат нивно меѓусебно поврзување и изготвување еден заед-
нички извештај за уринарниот статус на пациентот.

Kontakt: 
Марија Стојановска, дипл. молек. биолог
тел.: 02/20 31 193
моб.:  070/33 37 09
е-пошта: marija@farmahem.com.mk
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Витаминот D е витамин растворлив во масти, којшто е природно 
присутен во неколку хранливи производи. Витаминот D 
има улога во апсорпцијата и одржувањето на рамнотежата 
на калциумот и фосфорот, коишто, пак, ја овозможуваат 
нормалната минерализација на коските и се потребни за 
нивниот раст. Витаминот D има невромускулна и имуна 
функција. Концентацијата на 25(ОН)D е најдобар индикатор 
за витаминот D во телото. Овие концентрации не ги опфаќаат 
количините на витаминот D врзан и зачуван во ткивата.

Според најновите истражувања во медицинските центри, лица 
коишто имаат помалку од 30 nmol/L имаат дефицит на витамин 
D, оние коишто имаат од 30–50 nmol/L имаат потенцијален 
ризик за негов дефицит. Концентрацијата на 25(ОН)D од 
50 nmol/L во серум ги задоволува 97,5 % од потребите од 
витаминот D на популацијата.

ИЗВОРИ НА ВИТАМИН D

Храна

Многу малку од хранливите производи во природата содржат 
витамин D. Свежите масни риби (лосос, туна и скуша) се 
најголем извор на витамин D. 

Изложување на сонце

Ултравиолетовото (УВ) Б зрачење (290–320 nm) продира 
во кожата и притоа се создава витамин D3. Комплетното 
покривање на телото со облека го редуцира УВ-зрачењето 
околу 50 %, a при облачност и/или зголемено загадување се 
намалува зрачењето дури за 60 %. 

Употреба на суплементи во исхраната

Во суплементите, витаминот D најчесто се наоѓа во две форми: 
D2 (ергокалциферол) и D3 (холекалциферол).

ЗНАЦИ ЗА НЕДОСТИГ НА ВИТАМИН D

Болки во мускулите и коските

Константна болка во коските е еден од основните знаци за 
недостиг на витаминот D. Телото ја гради коскената маса до 
околу 30 години и затоа потоа може да се јави остеопороза.

Често се чувствувате тажно

Депресијата и промените во расположението се често поврзани 
со недостиг на витаминот D во телото. Серотонинот, хормонот 

одговорен за расположението, е стимулиран од количината на 
витаминот D.

Умор и поспаност

Недостиг на витаминот D може да биде причина за хроничен 
умор. Овој симптом е особено изразен кај постарите лица.

Промени на расположението

Рецепторите за витамин D во мозокот се наоѓаат во истите 
делови од мозокот каде што се и центрите за расположение 
и емоции. Затоа, недостигот на витаминот D е тесно поврзан 
со ментални заболувања како што се стрес, анксиозност и 
депресија.

Дигестивни проблеми

Витаминот D помага нашиот дигестивен систем правилно да 
ги апсорбира мастите. Неговиот недостаток може да доведе 
до повеќе цревни проблеми како што се: интолеранција на 
глутен, воспалителни болести на цревата и Кронова болест.

Алергии

Тој игра важна улога во регулирањето на имуниот систем 
и неговиот недостиг може да предизвика разни алергиски 
реакции како: астма, алергии на храна, егземи и алергиски 
ринитис. Витаминот D заедно со цинкот игра многу значајна 
улога во создавањето на имуните клетки коишто нѐ заштитуваат 
од разни бактерии, вируси и други надворешни агенси.

Дијагностика Фармахем е секогаш тука за вас

Специјален попуст од 20% на анализата за витaмин D 
во 2020 година со клучниот збор „30 години“ за сите 
читатели на нашиот јубилеен Информатор.

Да бидеме подготвени со зголемен имунитет во борбата 
со вирусите и бактериите!
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Kontakt: 
Мери Спасовска-Гичева, дипл. биохем.
тел./факс: 02/20 31 905
е-пошта: meri.lab@farmahem.com.mk
адреса: ул. „Борис Сарафов“ бр. 2/3, Скопје

PZU DIJAGNOSTIKA FARMAHEM

СО ВИТАМИНOT D 
ДО ПОДОБАР ИМУНИТЕТ 
И РАСПОЛОЖЕНИЕ



18   | Број 13 | јули 2020

ПОИНАКОВ КОНЦЕПТ 
НА ЧИСТЕЊЕ И 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Чистењето и дезинфекцијата претставуваат значаен сегмент 
во секоја производствена индустрија за храна. Од 2019 го-
дина, Фармахем стана застапник на реномираната компанија 

Потреба за чистење и дезинфекција

4	Најзначаен сегмент во секој систем;
4	Законска обврска;
4	Добивање производ со постојан квалитет;
4	Избегнување материјални загуби од неуспешен 

производ.

Што добива клиентот

4	Врвна хигиена и комплетен систем за чистење и 
дезинфекција;

4	Заштеда на вода и енергија;
4	Обука и континуиран надзор на процесите за хигиена.

Наши предности

4	Потврдени професионални практики;
4	Наjсовремени средства и опрема за чистење и 

дезинфекција;
4	Детално познавање на процесите и опремата во 

производството.

Нашa експертиза

4	Искусни експерти во оптимизација на чистењето и 
дезинфекцијата;

4 Можност за заштеда и подобрување на процесите на 
хигиена;

4 Решавање комплексни проблеми во однос на 
хигиената;

4 Партнерски однос со клиентите.

Млекарници

Пиварници Индустрии за храна

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

IKOCHIMIKI (Ecochemical) којашто произведува средства за 
чистење и дезинфекција и располага со врвна експертиза во 
оваа област.

Угостителство - Ресторани Индустрии за пијалаци за вода

Базени

REAGENSI I ADITIVI
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ДОБРИТЕ БАКТЕРИИ РАБОТАТ ЗА 
НАШЕТО ЗДРАВЈЕ
НОВИОТ ПРОБИОТСКИ ЈОГУРТ 
BIOGARDE®

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

Што е Biogarde® ?

Biogarde®  е вкусен, освежителен, природен јогурт направен од 
пробиотските стартер култури Biogarde® од компанијата Royal 
DSM.
Biogarde® се произведува од најдоброто природно млеко, без 
никаква индустриска преработка и без никакви додатоци. Се 
создава со ферментација од добрите пробиотски бактерии: 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus johnsonii, Streptococcus 
thermophilus и Bifidobacteria.

Историја

Во 1956 година, германскиот нобеловец Dr. Joseph Schwaiger 
направил нов тип јогурт којшто има помалку кисел вкус што 
е кремаст и освежителен. Јогуртот го направил само со фер-
ментција од пробиотски бактерии коишто природно се наоѓаат 
во нашиот организам. Овој јогурт е познат како германски тип 
јогурт и компанијата Royal DSM оттогаш го усовршува овој ре-
цепт за да се добие јогуртот Biogarde®.

Млекарата БУЧЕН КОЗЈАК, кон останатите свои производи ко-
ишто се синоним за квалитет и традиција, го додаде и новиот 
производ – пробиотски јогурт создаден со добрите бактерии 
на Biogarde®. 

REAGENSI I ADITIVI
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ВРАБОТЕНИТЕ за ФАРМАХЕМ:

1. ОДРЖЛИВОСТ – правилни долгорочни стратегии и фоку-
сирање на вистинските вредности: добрина, чесност, хра-
брост, скромност, грижа за другите и околината. (Борче 
Коларски, стручен соработник)

2. ЛОЈАЛНОСТ – верност, посветеност. (Евгенија Стојановска, 
материјален сметководител)

3. СПЛОТЕНОСТ –  меѓусекторска тимска соработка, припад-
ност под еден ЧАДОР. (Наташа Јосевска, дипл. инж. за 
зашт. на жив. средина, стручен соработник)

4. УЧЕЊЕ –  постојано надградување  и подобрување од секој 
аспект. (Александра Петровска-Горин, дипл. психолог, аси-
стент на директор и одговорна за квалитет)

5. ИНОВАТИВНОСТ – при сервисирање на инструментите. (Ди-
митар Мишевски, сeрвисер)

6. КРЕАТИВНОСТ – (Арсо Илиевски, возач)

7. МОЖНОСТИ – да се биде различен и свој целосно се под-
држува бидејќи Фармахем секогаш има слух за гледање на 
работите од друга перспектива. (Адријана Торбовска, м-р 
фарм. науки, стручен соработник)

8. СЛОБОДА – во професионалното изразување и усовршу-
вање. (Зоран Настов, дипл. инж. биол., раководител на 
Секторот инструменти и опрема)

9. ПАТЕШЕСТВИЕ  –  на нови знаења и пријателства. (Маја 
Здравковска, дипл. хем. инж., стручен соработник)

10. ДОВЕРБА – Фармахем има целосна доверба во мене и ми 
дава можности да експериментирам во нови полиња. (Да-
ниел Стефановски, дипл. хем. инж., стручен соработник)

11. ПОЧИТ – почитување и прифаќање на луѓето такви какви 
што се. (Лидија Мицевска, дипл. економист, финансов ди-
ректор) 

12. КОМУНИКАЦИЈА – со колегите при извршување на работа-
та. (Душан Велјановски, д-р мед., стручен соработник)

13. СОРАБОТКА – несебично давање од сите колеги. (Коча Фун-
ду, дипл. ел. инж., раководител на Секторот дијагностика и 
лекови)

14. ЛИДЕРСТВО – тука секој има можност да го искаже својот 
став и да биде лидер во одредени ситуации. (Ѓорѓи Стоја-
нов, возач) 

15. ЗНАЕЊЕ – стекнато за навек! (Анета Мишевска, м-р фарм., 
стручен соработник)

16. ФОКУСИРАНОСТ – во работата што остава време и за прива-
тен живот. (Оливер Стојчевски, дипл. економист, раководи-
тел на логистика и оператива)

30 ВРЕДНОСТИ ЗА 30 ГОДИНИ

17. РЕЗУЛТАТИ – дадената доверба, можност за учење и напре-
док, поддршка, љубов и разбирање се рецептот за добри 
резултати. (Катерина Атанасовска, дипл. еколог, стручен 
соработник)

18. УСПЕХ – заедно со нашите клиенти преку долгорочна сора-
ботка. (Елена Трајковска-Јанкова, дипл. инж. техн., стру-
чен соработник)

19. РАДОСТ – од работата, по подолг период без работа. (Свет-
лана Илевска, технички асистент)

20. ЛЕГО – плодна почва на која може професионално да ги 
градам моите „лего-коцки”. (Анѓа Ќулумоска-Ѓорѓиевска, 
м-р хем. науки, стручен соработник)

21. ВТОР ДОМ – удобност и сигурност. (Марјана Шушлевска, 
дипл. инж. биол., раководител на Секторот еколошки кон-
салтинг)

22. ЉУБОВ – рамо на кое може да се потпрам. (Димитар Гуше-
ски, дипл. инж. биол., стручен соработник)

23. ИДЕАЛНО МЕСТО за градење перцепција за животот во-
општо и за деловниот свет. (Марија Стојановска, дипл. инж. 
биол., стручен соработник)

24. ЖИВОТЕН ПОВИК – поклопување на личните и компани-
ските вредности. (Марјонка Велјановска, дипл. фарм., из-
вршен директор)

25. ПОСВЕТЕНОСТ – до пензија и потоа... (Маријан Лакс, дипл. 
инж. за зашт. на жив. средина, стручен соработник)

26. БЛАГОДАРНОСТ  – до компанијата за можност за раст и раз-
вој на личен и професионален план. (Ана Димитрова, дипл. 
економист, главен сметководител)

27. ТОЛЕРАНТНОСТ – за вистинска пауза секогаш кога ни треба. 
(Катерина Антова, дипл. хем. инж., административен аси-
стент)

28. СВЕСНОСТ – свесно и одговорно пристапување кон реша-
вање на работните обврски. (Бојан Весковски, дипл. инж., 
сервисер)

29. СОВРШЕНСТВО не постои, но Фармахем е речиси совршен! 
(Илија Србовски, дипл. ел. инж., сервисер) 

30. ВИСТИНСКИ ИЗБОР – со многу можности. (Стевка 
Поп-Трајкова, дипл. инж. биол., стручен соработник)

Триесетте вредности произлегоа од вработените на Фармахем 
на работилницата за комуникациски вештини со г-а Весна Кар-
далевска и CEED преку техниката „Points of You“.

А што мислите Вие, ценети клиенти, за ФАРМАХЕМ? 
Со задоволство ги очекуваме вашите коментари на е-адресата 
tanevski@farmahem.com.mk за да продолжиме да напредуваме 
заедно и во четвртата деценија од нашето работење!

FARMAHEM


