Почитувани читатели,
Во овој 8-ми информатор сакаме да ги одбележиме
најзначајните успеси што сме ги постигнале во 2014 година.
Издвојуваме неколку од многуте проекти за кои ќе прочитате
во овој број:
ÄÄ Проширување на дејноста и акредитацијата на
Лабораторијата за животна средина со отворање нови
одделенија за калибрација на мерила на волумен и сила,
покрај веќе акредитираните параметри за тестирања во
областа на животната средина.
ÄÄ Опремување на повеќе градежни фирми со најсовремени
лаборатории за контрола на квалитет на бетон, цемент и
геомеханика, од реномираниот производител Controls.
ÄÄ Опремување на 10 клинички лаборатории со врвни
биохемиски анализатори Architect од Abbott. При тоа се
реализираа 3 интеграции на имуно и биохемиски модули.
Ова се првите интеграции од овој вид во Македонија што
овозможи македонските клинички лаборатории да работат
на ниво на светските лаборатории во овој сегмент.
ÄÄ Продолжување на соработката со лабораториите за
контрола и развој во фармацевтската индустрија во
Македонија со аналитичките инструменти од Agilent и
мерните инструменти од Mettler-Toledo.
ÄÄ Придонес кон подобрување и одржување на квалитетот
на млечните и месните производи преку дистрибуција на

ФАРМАХЕМ, Кичевска 1, п. фах 39, 1060 Скопје; тел.: +389 (0)2 20 31 193; факс: +389 (0)2 20 31 434; farmahem@farmahem.com.mk
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индустриски стабилни култури на CHR Hansen.
ÄÄ Продолжување со имплементација на Програмата за

зачувување на природата во Македонија, финансирана од
страна на Швајцарската агенција за развој и соработка.
Во 2015 година ФАРМАХЕМ одбележува 25 години од
основањето. Во амбиент на променливи општествени услови
низ годините и глобална економска криза во последниве
неколку години, можеме да кажеме дека сме горди на
линијата на раст и развој на ФАРМАХЕМ.
Со почит се сеќаваме на основачот на ФАРМАХЕМ, д-р Јосиф
Таневски, кој ја раководеше фирмата долги години и ги
постави темелните принципи на работење, но и вредностите на
општествена одговорност, одржливост, еколошка свест и тн.
Голема благодарност упатуваме кон вработените во
ФАРМАХЕМ, кои со својата стручност, професионалност,
креативност, посветеност и тимска работа, континуирано
придонесуваат кон унапредување и развој на ФАРМАХЕМ.
Но, се разбира, без вас почитувани читатели, со кои
изминативе 25 години реализиравме многу проекти,
ФАРМАХЕМ немаше да биде ова што е, за што ви ја
искажуваме нашата благодарност.
Марјонка Велјановска
Извршен директор

Винка Таневска
Директор

на природата
2 І Зачувувањето
во Mакедонија - приоритет на

секторот за еколошки консалтинг

генерација на
4 І Најновата
биохемиски анализатори

од Abbott Diagnostics во
лабораториите во клиниките и
клиничките болници
во Р. Македонија

од инсталацијата
5 І Придобивки
на Аutostainer Link 48 и

PT Link инструментите во
хистопатолошката лабораторија
во клиничката болница „Аџибадем
Систина“, Скопје

завршен проект за
6 І Успешно
обновување и осовременување на

биохемиската лабораторија во ЈЗУ
клиничка болница „Д-р Трифун
Пановски“, Битола поддржан од
јапонската амбасада
во Р. Македонија

перформанси со
8 І Врвни
инструментите на
Аgilent Technologies

содржина на
10 І Определување
вода – едноставно решение за
најтешките примероци

приватна акредитирана
12 І Прва
лабораторија за калибрација на
пипети во Македонија

по ISO/IEC
13 І Акредитација
17025:2006 на Фармахем

Лабораторија за животна средина,
одделение за калибрација на
системи за мерење на сила по
МКС EN ISO 7500-1:2009 и МКС EN
ISO 12390-4:2009 annex B

Сертификат за
енергетскa карактеристика
Сервис
14 І Фармахем
Лабораторија за калибрации
Иновација во дезинфекцијаta
M – подобрено
15 І CHY-MAX®
сирење со помали трошоци

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.

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 тн.

Reagensi
i aditivi

Ekolo{ki
konsalting

Sektorot Reagensi i
aditivi ima specifi~na
programa so koja се
предлагаат решенија
кои 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.

Edna od glavnite opredelbi
na Farmahem e za{tita na
`ivotnata sredina vo
Р. Makedonija i vo
regionot.
Vo sektorot koj postoi 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

Instrumenti
i oprema

Reagensi i
aditivi

Ekolo{ki
konsalting

str. 4

str. 8

str. 14

str. 2 и 12

во работата на
16 І Новини
Дијагностика Фармахем

str. 16
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EKOLO[KI KONSALTING

ЗАЧУВУВАЊЕТО НА ПРИРОДАТА
ВО МАКЕДОНИЈА - ПРИОРИТЕТ
НА СЕКТОРОТ ЗА ЕКОЛОШКИ
КОНСАЛТИНГ

Секторот за еколошки консалтинг на Фармахем во партнерство
со Helvetas Swiss Intercooperation продолжува со активностите
за координација на Програмата за зачувување на природата
во Македонија, со поддршка на Швајцарската агенција за
развој и соработка. Оваа комплексна програма опфаќа повеќе
сегменти кои се од исклучителна важност за зачувувањето
на биолошката разновидност и природата во Република
Македонија како и за поддршката на одржливиот развој во
брегалничкиот регион.

Во рамки на настанот, стручната јавност од регионот,
претставници на образовните и јавните институции,
општините, како и невладините организации имаа можност да
присуствуваат на две предавања на тема „Биодиверзитетот во
регионот“ и „Островски биодиверзитет“.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 22 МАЈ - МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН
НА БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ

Изработката на „Анализа на недостатоци во еколошките
податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност
за подрачјето на сливот на река Брегалница“ е многу важна
програмска активност во рамки на Програмата за зачувување
на природата во Македонија, бидејќи ќе се воспостави база
на податоци за составот, состојбата и распространетоста
на биолошката разновидност во регионот и ќе се одредат
најзначајните подрачја за заштита во брегалничкиот слив. Исто
така ќе се овозможи идентификација, квалитативна анализа и
валоризација на биолошката разновидност во регионот и ќе се
дадат насоки и препораки за нејзиното зачувување и одржливо
користење. Резултатите од овие анализи ќе се искористат за
изработка на експертскиот елаборат за природни реткости
и пејзажни вредности во рамките на просторниот план за
Источниот плански регион.

Како дел од активностите за подигање на јавната свест за
зачувување на биолошката разновидност, особено кај младата
популација, Програмата за зачувување на природата во
Македонија беше носител на организацијата на централниот
настан за одбележување на 22 мај - Меѓународниот ден на
биолошката разновидност кој се одржа во Делчево. Преку
интерактивни еколошки игри, цртежи и експерименти,
најмладите од основните училишта од Делчево на креативен
начин ја искажаа грижата за природата. Присутните граѓани
имаа можност да ја видат и изложбата на најуспешните
фотографии од конкурсот на тема „Биолошката разновидност
во брегалничкиот регион“ кој беше објавен од страна на
Програмата за зачувување на природата во Македонија.
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ЗАПОЧНА ПРОГРАМСКАТА АКТИВНОСТ „АНАЛИЗА НА
НЕДОСТАТОЦИ ВО ЕКОЛОШКИТЕ ПОДАТОЦИ И ИЗРАБОТКА
НА КАРТА НА ЕКОЛОШКА СЕНЗИТИВНОСТ ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СЛИВОТ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА“

EKOLO[KI KONSALTING

ИЗРАБОТКА НА „СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО
ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН СО АКЦИОНЕН ПЛАН
(2015–2024 г.)“
Изработката на „Стратегијата за развој на туризмот во Источниот
плански регион со акционен план (2015–2024 г.)“ вклучува
и изработка на „Студијата за состојбата со потенцијалите за
развој на туризмот во Источниот плански регион“. Од страна
на избраниот имплементатор веќе е направена првична
проценка на состојбата и одржани се две работилници со сите
засегнати страни во овој сектор. Со изработката на овие два
документи ќе се даде оцена на досегашниот туристички развој
во Источниот плански регион, а воедно ќе се предложат и
насоки за иден развој на туризмот во следните 10 години, кои
ќе се засноваат на принципите на одржливиот развој.

ПОСЕТА НА АМБАСАДОРОТ НА ШВАЈЦАРСКАТА
КОНФЕДЕРАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА КАНЦЕЛАРИЈА НА
ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА
ВО МАКЕДОНИЈА
Во рамки на работната посета на Пехчево, на 17 јуни 2014 година,
амбасадорот на Швајцарската конфедерација во Република
Македонија Н.Е. Стефано Лазарото, ја посети и локалната
канцеларија на Програмата за зачувување на природата во
Македонија. За време на посетата, координаторот за локални
активности, Јасминка Пашалиска-Андоновска, го запозна
амбасадорот со тековните активности за зачувување на
природата во брегалничкиот регион, а тој изрази задоволство
од досегашните резултати на Програмата и посака натамошен
успех во реализацијата на планираните активности.

Kontakt:
Марјана Шушлевска,
дипл. биолог
tel.: 02/20 31 193, лок. 46
mob.: 070/27 62 97
e-mail: eko@farmahem.com.mk

Kontakt:
Катерина Атанасовска,
дипл. биолог - еколог
tel.: 02/20 31 193, лок. 49
mob.: 071/39 39 03
e-mail: 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
e-mail: jasminka@bregalnica-ncp.mk

Kontakt:
Цветан Николовски, дипл. инж.
по заштита на животната средина
tel.: 02/20 31 193, лок. 26
mob.: 072/23 62 82
e-mail: cvetan@farmahem.com.mk
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DIJAGNOSTIKA I LEKOVI

НАЈНОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА НА
БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗАТОРИ ОД
ABBOTT DIAGNOSTICS ВО ЛАБОРАТОРИИТЕ
ВО КЛИНИКИТЕ И КЛИНИЧКИТЕ БОЛНИЦИ
ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Фармахем беше избран за најповолен понудувач на тендерот
објавен од Министерството за здравство на Република
Македонија за набавка на реагенси за биохемиски анализи
за лабораториите во некои од клиниките и за трите клинички
болници во Република Македонија: ЈЗУ Универзитетска
клиника за клиничка биохемија, ЈЗУ Клиника за гинекологија
и акуршество, ЈЗУ Клиника за радиотерапија и онкологија, ЈЗУ
Клиника за хематологија, ЈЗУ Клиника за детски болести, ЈЗУ
Клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски”, Клиничка
болница Битола, Клиничка болница Тетово и Клиничка
болница Штип. Во согласност со барањата од оваа јавна
набавка беше предвидено фирмата што ќе склучи договор да
се обврзе бесплатно да испорача 10 биохемиски анализатори
со капацитет од 400 анализи на час и еден со капацитет од
800 анализи на час, како и системи за дејонизирана вода, UPS,
печатачи, фрижидери и целиот потрошен материјал неопходен
за изведување на анализите што ќе бидат нарачани од страна
на крајните корисници.
По склучувањето на рамковната спогодба со Министерството
за здравство на Република Македонија и склучување на
индивидуални договори со секој од крајните корисници
на опремата и реагенсите, инсталацијата на анализаторите
започна на крајот од јули 2014 година и успешно беше
завршена за неполни 2 месеци.
Во сите лаборатории беа инсталирани биохемиски
анализатори од Abbott Diagnostics од најнова генерација и тоа
моделите Architect c4000 и Architect c8000. Инсталираните
анализатори се со поголем капацитет од тоа што се бараше
во спецификацијата од јавната набавка. Освен ЈЗУ
Универзитетска клиника за клиничка биохемија, која доби
2 анализатори Architect c4000 и еден Architect c8000, сите
останати добија по еден анализатор Architect c4000.
Во лабораториите кои веќе користеа имуно-анализатори
од Abbott беше направена интеграција на анализаторите
Architect i1000sr со новодобиените Architect c4000 во еден
систем интегриран биохемиски/имуно-анализатор ci4100 во
насока на изведување на биохемиски и имуно-анализи од ист
примерок.
Некои од карактеристиките на инсталираните биохемиски
анализатори:
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Architect c4000
Методи на мерење

Максимален капацитет

Architect c8000

фотометрија,
фотометрија,
потенциометрија, потенциометрија,
турбидиметрија турбидиметрија
до 800 тестови
на час

до 1200 тестови
на час

Капацитет за
едновремено
поставување
примероци во
анализаторот

100

217

Автоматска дилуција

да

да

Капацитет за
едновремено
поставување реагенси
во ладилникот во
анализаторот

90 позиции за
реагенси (околу
55 китови + ICT)

до 68 китови

Детекција на
коагулуми и меурчиња

да

да

да, Abbott Link

да, Abbott Link

ICT (Интегрирана
чип-технологија) за
изработка на Na+, K+
и Cl-

да

да

Можност за изработка
на итни анализи

да

да

Можност за
далечинска
дијагностика
во контекст на
превенција и
решавање на
проблеми

Kontakt:
Коча Фунду, дипл.ел.инж.
тел.: 02/20 31 193, лок. 40
моб.: 070/38 37 07
e-mail: koca@farmahem.com.mk
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ПРИДОБИВКИ ОД ИНСТАЛАЦИЈАТА
НА AUTOSTAINER LINK 48 И PT LINK
ИНСТРУМЕНТИТЕ ВО ХИСТОПАТОЛОШКАТА
ЛАБОРАТОРИЈА ВО КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА
„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“, СКОПЈЕ

Во март 2014 година, во хистопатолошката лабораторија
на Клиничката болница „Аџибадем Систина“ во Скопје, беа
инсталирани инструментите AutoStainer Link 48 и PT Link,
произведени од фирмата Dako, Данска. Со инсталација на
овие два инструменти целосно се автоматизираше процесот
на имунохистохемиско боење на ткивните примероци во оваа
лабораторија.
PT Link е инструмент кој врши депарафинизација,
рехидратација и пронаоѓање на специфичните епитопи на
антигенот со што се оптимизира целокупниот процес на
преттретман на примероците. Тоа е едноставен систем, лесен
за употреба, со кој се воведува постојаност и репродуцибилост
во обојувањата и резултатите, како и зголемување на бројот на
изработени примероци.
Инструментот AutoStainer Link 48 служи за имунохистохемиско
боење на ткивни пресеци во имунохистохемија и ин ситу
хибридизација. Поради капацитетот за поставување на 42
реагенси одеднаш и боење на 48 примероци за помалку од
3 часа се овозможува боење на 96 примероци за време на
еден работен ден со само еден AutoStainer Link 48 и еден
PT Link. Софтверот содржи валидирани протоколи за боење
со реагенсите Dako, но постои и можност за креирање на
нови протоколи при работа со антитела и реагенси од други
производители.
Со целокупниот DAKO Link систем кој се состои од PT Link,
AutoStainer Link 48 и DakoLink™ софтвер се воспоставува

повисоко ниво на контрола и зачувување на податоците
во лабораторијата. Една од важните карактеристики на
AutoStainer Link 48 е можноста за поврзување во лабораториски информатички систем (LIS). Со користење на DAKO Link
системот, мануелната работа од страна на лабораторискиот
персонал во процедурата на имунохистохемиските боења на
препаратите се сведува на минимум, односно потребни се
помал број на операции за добивање на резултатите.
Широката палета на примарни антитела на производителот
Dako, концентрирани и готови за употреба, е од огромна
важност и со голема примена во клиничката дијагностика.

Kontakt:
Анета Мишевска, м-р фарм.
тел.: 02/20 31 193, лок. 42
моб.: 071/ 30 60 02
e-mail: aneta@farmahem.com.mk
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DIJAGNOSTIKA I LEKOVI

УСПЕШНО ЗАВРШЕН ПРОЕКТ ЗА ОБНОВУВАЊЕ
И ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА БИОХЕМИСКАТА
ЛАБОРАТОРИЈА ВО ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
„Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“, БИТОЛА
ПОДДРЖАН ОД ЈАПОНСКАТА АМБАСАДА
ВО Р. МАКЕДОНИЈА

nova
biomedical

®

Секторот Дијагностика и лекови повторно може да се
пофали со успешно опремување на лабораториите во јавните
здравствени установи.

Карактеристики на хематолошкиот анализатор XS-1000,
SYSMEX, Јапонија со петделна диференцијација на
леукоцити:

Во март 2014 година во Јапонската канцеларија за врски во
Скопје беа потпишани грантови за реализација на проекти
за четири корисници од Р. Македонија. Овој вид помош го
промовира социјалниот и економскиот развој во здравствените
институции во Р. Македонија. Еден од избраните проекти е и
проектот на д-р Билјана Котевска-Илковска, раководител на
Одделот за лабораториска дијагностика при ЈЗУ Клиничка
болница „д-р Трифун Пановски“, Битола, за опремување и
осовременување на биохемиската лабораторија. ФАРМАХЕМ,
како најповолен понудувач, на наше големо задоволство,
учествуваше во реализација на проектот со инсталација на
еден автоматски биохемиски анализатор и еден фотометар
од шпанската фирма Biosystems, еден петдиференцијален
хематолошки анализатор со најсовремена мерна технологија
од јапонската фирма Sysmex, еден електролитен анализатор
од американската фирма Diamond Diagnostics, еден
уриноанализатор од кинеската фирма Mindray, како и еден
ацидобазен анализатор од американската фирма Nova
Biomedical - прв инсталиран анализатор од ваков вид во
здравствените установи во Р. Македонија.

ÄÄ

Покрај овие анализатори, лабораторијата се збогати и се
опреми со имерзиски микроскопи, апарат за електрофореза,
центрифуги, аналитичка вага, pH метар, инкубатор,
стерилизатори и автоматски пипетори.
Со ова, ФАРМАХЕМ уште еднаш потврдува дека со својот
сериозен пристап и квалитетот што го нуди е на ниво да
одговори на вакви големи предизвици зад кои стои странска
донација.
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ÄÄ

ÄÄ

Автоматски анализатор кој одредува 24 хематолошки
параметри, дава 2 хистограми и 1 скатерграм.
Мерни техники:
Флуоресцентна проточна цитометрија за мерење на: WBC,
DIFF;
Импедансен метод / систем за хидродинамично
фокусирање: RBC, HCT, PCT;
За одредување на хемоглобин да користи нецијаниден
хемоглобински SLS метод.
Дијагностички параметри:
WBC, RBC, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%,#),
LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), RDW-SD, RDWCV, MPV, P-LCR, PDW, PCT;
2 хистограми: RBC, PLT;
1 скетерограм DIFF.

DIJAGNOSTIKA I LEKOVI

ÄÄ

ÄÄ

ÄÄ

ÄÄ

ÄÄ

ÄÄ

ÄÄ

„Research“ параметри:
IG(%,#), OTHER(%,#).
Брзина:
60 примероци / час.
Волумен на примерок:
20 µL (мануелнeн начин на работа со отворени и затворени
епрувети, капиларен начин на работа, начин на работа со
семплер).
Начин на работа:
CBC,
CBC + DIFF.

ÄÄ

ÄÄ

Меморија:
10.000 резултати вклучувајќи скатерграми и хистограми;
5.000 информации за пациентите;
20 датотеки за контрола на квалитетoт.
Контрола на квалитет
Дневна надворешна контрола на квалитет IQAS on-line.
Автоматски држач на примероци:
Изборно.

ÄÄ

ÄÄ
ÄÄ

Карактеристики на ацидобазен анализатор Stat Profile
PrimeCCS Comprehensive-Nova Biomedical, САД:
+
+
2+
ÄÄ Мерни параметри: pH, pCO , pO , Hct, Na , K , Ca , Cl , Glu,
2
2
Lac.
ÄÄ Калкулирани параметри: S0 %, HCO , TCO , Be-efc, Be-b,
2
3
2
SBC, O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, PO2/FIO2.
ÄÄ Брзина: 45 примероци / час.
ÄÄ Волумен на примерок:
100 µL за целосен панел;
50 µL за гасни анализи (pH, pCO2, pO2).
ÄÄ Употреба на microsensor картичка со која се вклучени
сите сензори за мерење на бараните параметри, со
стабилност во анализаторот до 32 дена. Картичката

Kontakt:
Ана Џимревска, м-р по биолошки науки
тел.: 02/20 31 193, лок. 25
моб.: 070/33 37 09
e-mail: anadj@farmahem.com.mk

поседува RFID чип со
кој се следи времето
на инсталирање и
искористеноста на
картичката.
Microsensor картичката
е автоматски
калибрирана и
спремна за итно
анализирање.
Анализаторот работи
со течен кертриџ за
калибрација (ready to
use) кој се заменува
за неколку секунди и без дополнително време за загревање
(warming up time). Кертриџот поседува RFID чип со кој
се следи времето, датумот на инсталација на кертриџот,
бројот на лотот, кои параметри може да се работат и колку е
искористеноста на кертриџот.
Кертриџот за калибрација е одвоен од сензор-картичката,
со што се добива максимална искористеност на кертриџот
од 35 дена.
Можност за индивидуален избор на одредени параметри.
SQM (Supplemental Quality Assurance) - дополнителна
контрола на квалитет која овозможува следење на сите
аналитички компоненти вклучувајќи ги и сензорите,
реагенсите како и самиот софтвер на анализаторот.

Kontakt:
Maja Здравковска, дипл. инж. по хемија
тел.: 02/20 31 193, лок. 41
моб.: 071/21 17 31
e-mail: maja@farmahem.com.mk
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ВРВНИ ПЕРФОРМАНСИ СО
ИНСТРУМЕНТИТЕ НА
АGILENT ТECHNOLOGIES

Користејќи ја веќе докажаната стратегија на развој и
подобрување на своите производи, Agilent Technologies
продолжува да го надополнува своето портфолио со
врвни аналитички инструменти кои обезбедуваат високи
перформанси, повторливи резултати, брзи и едноставни
анализи, дури и на примероци со сложени матрици.

и до 30 пати повисока осетливост. Можноста за брзо
менување на еднодимензионалната во дводимензионална
хроматографија обезбедува најголем капацитет на пикови
дури и при разделување на компоненти со комплексни
матрици. Инструментот може да има вградено две инјектирачки
игли со што се намалува времето потребно за завршување на
анализите, а со тоа се намалуваат и трошоците за нив.

ГАСНА ХРОМАТОГРАФИЈА
Кај моделот 7890B, за првпат, се сретнува технологијата на
инертен пат од влезниот отвор до детекторот. Со технолошкиот
развој на влезниот отвор (inlet), стаклената влошка (liner),
колоните и детекторите, доаѓа до намалување на распаѓањето
на нестабилните компоненти и така се зголемува сигналот
на аналитите од интерес. Масениот детектор модел 5977
е идеален за поврзување со гасната хроматографија.
Зголемената осетливост, како и јонскиот извор кој е инертен
и на многу високи температури овозможуваат поголем број
јони да доаѓаат до монолитниот квадрупол. Намалувањето на
бројот на неутрални јони, поради употребата на детекторот
со тројна оска, директно го намалува шумот и поради ова се
добива и подобар сигнал.

1290 INFINITY II LC – НОВИНА ВО ТЕЧНАТА
ХРОМАТОГРАФИЈА
Agilent Technologies, оваа година,
направи голем чекор напред во
областа на течната хроматографија.
Новиот Agilent 1290 Infinity
II UHPLC System нуди посебен
квалитет и издржливост. Системот
овозможува неспоредливо раздво
јување и детекција. Доаѓа со зголе
мен капацитет за примероци и
побрзо инјектирање. Овозможува
лесен и едноставен трансфер на
методи од кој било производител
со што се обезбедува континуитет
во работата како и намалување на
трошоците за анализи. Специјално
дизајнираните компоненти на
системот дозволуваат притисок од
1300 bar со проток од 2 mL/min. Новиот течен хроматограф
ја намалува вредноста на carryover на помалку од 9 ppm.
60-милиметарскиот пат на Max-Light проточната ќелија
обезбедува шум од помалку од ± 0,6 μAU/cm. Опцијата
1290 Infinity II High Dynamic Range DAD овозоможува
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Течно-масената хроматографија нуди голем број на можности
за сигурни и прецизни анализи. Triple Quadrupole LC/MS
инструментите од серијата 6400 овозможуваат супериорна
осетливост. Тие се докажани како најдобри за квантитативните
анализи во повеќе области и апликации во фармацевтската
индустрија, клиничките истражувања, безбедноста на храна,
форензиката, токсикологијата и анализи на животната
средина. Потврда за квалитетот на овој инструмент е успешно
изведената инсталација во Државната фитосанитарна
лабораторија на Република Македонија која со помош на
еден од инструментите од серијата 6400 успеа да акредитира
метод за одредување на пестициди во храната.

ПРОГРАМА ЗА ДИСОЛУЦИЈА
Соработката на Agilent со светски фармацевтски компании
овозможи поставување на нов стандард во областа на
дисолуцијата. Двата модели 708-DS и 709-DS успешно ги
задоволуваат потребите на корисниците дури и при употреба
на повеќе различни апликации. Подобрениот дизајн вклучува
можности за следење на температурата, дозирање на примерок
и користење на автосемплер. Дозирањето на примерок може
да се изврши рачно или автоматски.

INSTRUMENTI I OPREMA

708-DS моделот е стандардниот дизајн на апарат за дисолуција
каде што чашите се ставаат во бања која се загрева, но има
подобрени перформанси и дизајн на бањата која сега е
полесна и подостапна за одржување.

кој значително ги намалува времетраењето на анализите и
потрошувачката на гас. Инструментот нуди опција во секој
момент да се избере помеѓу аксијално, радијално или dualview читање на резултатите. Новост во дизајнот е и големината
на апаратот кој сега е дупло помал од неговите претходници.
Со сите овие опции новиот 5100 ICP-OES го зазема првото
место на пазарот пред конкурентите, нудејќи за 55 % побрзи
анализи и за 50 % помала потрошувачка на гас.

CARY 60 – ПРЕДВОДНИК ВО ОБЛАСТА
НА МОЛЕКУЛСКАТА СПЕКТРОСКОПИЈА

709-DS моделот овозоможува директно загревање на чашите
без тие да се потопуваат во водена бања. Грејачите се наоѓаат
во самата чаша. Со ваквиот начин на загревање 900 mL течност
се загреваат од 25 °C до 37 °C за 15 минути.
Апаратите за дисолуција можат да се поврзат со diode-array
8453 UV-Vis спектрофотометар за UV анализа. Софтверот
UV-Visible ChemStation ги интегрира апаратот за дисолуција,
спектрофотометарот и компјутерот во една целина за директно
следење на анализите.

Cary 60 UV-Vis спектрофотометарот е ефикасен, прецизен
и флексибилен апарат кој е дизајниран да одговори на сите
посложени барања. Ксенонската ламба има неверојатно
долг животен век од 10 години. На тој начин, се намалуваат
трошоците за одржување на системот. Изборната оптичка
проба овозоможува да се избегне употребата на кивети и со тоа
обезбедува попрецизни резултати. На овој систем можат да се
измерат и примероци кои се достапни во многу мали количини,
па така можете да искористите помалку од 4 μL наместо
неколку милилитри. Стапката на скенирање од 24.000 nm/min
дава можност за скенирање на целото браново подрачје од
190 nm до 1100 nm за помалку од 3 секунди. Овој инструмент
наоѓа широка примена во академските истражувања, во
прехранбената, фармацевтската и хемиската индустрија.

РЕВОЛУЦИЈА ВО АТОМСКАТА СПЕКТРОСКОПИЈА
Со новиот Agilent 5100 ICP-OES, за првпат во атомската
спектроскопија се овозможува истовремено аксијално и
радијално читање на податоците од анализите со помош на
специјално дизајнираната DSC (Dichroic Spectral Combiner)
технологија. Вака се добива првиот dual-view ICP систем

Контакт:
Зоран Настов, дипл. инж. по биологија
тел.: 20 31 193, лок. 33
моб.: 070 36 44 65
e-mail: zoran@farmahem.com.mk
Контакт:
Цветан Стојчевски, дипл. инж. по хемија
тел.: 20 31 193, лок. 33
моб.: 070 36 44 72
e-mail: cvetans@farmahem.com.mk
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ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СОДРЖИНА НА ВОДА
ЕДНОСТАВНО РЕШЕНИЕ
ЗА НАЈТЕШКИТЕ ПРИМЕРОЦИ

Процентот на влага во производот е еден од задолжителните
и еден од најважните параметри во контролата на квалитетот,
бидејќи директно влијае врз карактеристиките на производот.
Поради големото влијание, процентот на влага е строго
дефиниран во секоја индустрија и секое излегување од
дефинираните граници доведува до сериозни нарушувања
во квалитетот на производот. Пример за таква индустрија,
чии производи се широко распространети и со кои имаме
секојдневен контакт, е индустријата за производство на РЕТ
амбалажа (претформи и шишиња). Дефинираниот лимит за
присуство на влага во репроматеријалите (РЕТ гранулат) е
0,2 %, додека во финалниот производ РЕТ преформа оваа
вредност е уште пониска. Покрај ниската содржина на вода,
анализата дополнително ја отежнува тоа што РЕТ материјалите
се во цврста состојба.

Mettler Toledo има развиено едноставно автоматизирано
решение за определување содржина на вода со референтниот
титрациски метод Karl Fisher. Гасно-фазната екстракција е
совршено решение за примероци кои не можат директно да се
додаваат во титрацискиот сад. Во овој процес, примероците се
вагаат во стаклени шишенца кои се поставуваат во печка што
истовремено овозможува автоматско земање примерок. Со
загревање на висока температура (до 300 °С во зависност од
примерокот) водата од примерокот испарува и се пренесува во
титрацискиот сад преку константен проток на сув воздух или
азот.
Ова комплетно решение за контрола на содржината на вода од
неодамна е инсталирано во лабораторијата на Бас Тути Фрути,
најголемиот производител на РЕТ амбалажа во регионoт.
Благодарејќи на високата технологија на системот, сите
производи секојдневно подлежат на контрола на квалитетот,
со што ги задоволуваат највисоките критериуми. Посветената
работа по највисоките BRC стандарди и користењето на
најсовремена технологија за контрола на квалитетот, ја прави
оваа компанија лидер во својата област, партнер на најголемите
корпорации и официјален одобрен PepsiCo добавувач за цела
Европа.

Kontakt:
Горан Карбевски
тел.: 02/20 31 193, лок. 34
моб.: 070/26 06 91
e-mail: gorankarbevski@farmahem.com.mk

Kontakt:
Mилена Стојанова, дипл. инж. по биологија
тел.: 02/20 31 193, лок. 39
моб.: 071/36 64 54
е-пошта: milena@farmahem.com.mk

10 | Broj 8 | januari 2015

INSTRUMENTI I OPREMA

FreeWeigh.Net е производ на Mettler Toledo наменет пред сѐ за
контрола на пакувани производи, но и за контрола на други
аспекти на квалитетот на производот во прехранбената и во
фармцевтската индустрија. Негови поважни карактеристики
сe:
ÄÄ Податоците од
мерните места
(ваги или други
работни станици)
се собираат и
статистички
се обработуваат на едно место. Врз основа на тоа се
врши мониторинг и известување според барањата на
производството или контролата на квалитетот.
ÄÄ Неограничен број
на мерни места - на
системот можат да
се поврзат статички
и динамички ваги
(checkweigher), дури
од погони на различни
локации, доколку
постои Ethernet мрежа.
ÄÄ Со помош на FreeWeigh.Net се добива анализа на квалитетот
и контрола на финално спакуваниот производ, како и
усогласеност со знакот .
ÄÄ Извонредно лесно е креирањето на информативни
извештаи и статистички податоци од SQL базата на
податоци, на дневна, неделна, месечна, годишна основа или
по шаржи.
ÄÄ Интуитивната навигација за операторите и автоматската
процена на податоците, директно на мерното место, им ја
олеснува работата на операторите.
ÄÄ Опцијата 21 CFR Part11 може да биде дел од овој систем,
како и електронскиот потпис и „audit trail“.

Mesutronic
е германски
производител на
метал-детектори,
сепаратори и
комплетни системи
за сите видови
производни
процеси.
Обезбедува
детекција и
отстранување
на метални
контаминати од
прехранбените и
фармацевтските
производи заради исполнување на критериумите на HACCP.
Во понудата, покрај стандардните, а и нестандардните решенија
за прехранбената и фармацевтската индустрија, има решенија
за тутунската, дрвната, текстилната, како и за индустријата за
пластика, каде контаминатите се отстрануваат поради чување
на машините во производниот процес.
Системите можат да се монтираат на транспортна лента, во
слободен пад (free fall) или во тек на пневматски транспорт.
Постои можност да бидат опремени и со автоматски отфрлувачи
со што би се отфрлил металниот контаминат од лентата или од
производниот процес, без запирање на процесот.
Се одликуваат со висока осетливост за детекција на Fe, nFe
и SS контаминати, висок квалитет на изработка, двегодишна
гаранција, едноставен управувачки интерфејс преку екран на
допир.

Kontakt:

Kontakt:
Горан Карбевски
тел.: 02/20 31 193, лок. 34
моб.: 070/26 06 91
e-mail: gorankarbevski@farmahem.com.mk

Mилена Стојанова, дипл. инж. по биологија
тел.: 02/20 31 193, лок. 39
моб.: 071/36 64 54
е-пошта: milena@farmahem.com.mk
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ПРВА ПРИВАТНА
АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА КАЛИБРАЦИЈА НА ПИПЕТИ
ВО МАКЕДОНИЈА
Сѐ поголем е бројот на
лаборатории кои вршат различни
видови анализи во кои се користат
мали количества на реагенси.
Пипетите со клип денес ги има
во секоја современа аналитичка
лабораторија која води сметка за квалитетот на анализите и
ефикасноста во распределбата на материјалите. Прецизноста
при пренос на течностите со помош на пипети со клип, како
и доказот за нивно правилно функционирање, ја прави
калибрацијата на пипети основен дел од секоја лабораториска
пракса.
Потребата од прецизност во работењето на анализите ja
поттикна Фармахем Лабораторијата за животна средина да
размислува во правец на проширување на своeто работење во
област на калибрација на мерила за волумен. Од оваа година,
во состав на лабораторијата, започна со работа Одделението
за калибрација на пипети со клип, кое се здоби со Сертификат
за акредитација ЛК-009 со акредитиран метод за калибрација
на пипети со клип од 1 μL до 10 000 μL, во согласност со MKC
EN ISO8655-6:2009. Во стандардот е опфатена калибрација на
пипети со варијабилен или фиксен волумен, едноканални и
повеќеканални пипети, како и аналогни и дигитални пипети.
Лабораторијата врши калибрација на сите наведени типови на
пипети со клип од сите произведувачи.
Лабораторијата располага со најсовремена опрема и софтвер
за калибрација и обработка на податоците. Калибрацијата се
врши со микровага Mettler Toledo XP26PC, со капацитет од 22 g
и резолуција од 1 μg, специјално наменета за исполнување
на барањата дадени во стандардот MKC EN ISO86556:2009 за калибрација на микропипети до најмал волумен
од 1 μL. Податоците од калибрацијата се обработуваат
со најсофистициран софтвер Calibry на Mettler Toledo.
Калибрацијата ја вршат обучени лица во строго контролирани
услови пропишани со стандардот. Резултатите од калибрацијата
се следливи до националните стандарди на Р. Македонија и
тие се дадени во Сертификатот
од калибрација.
За лаборатории кои се
акредитирани или се во
процес на акредитација,
или пак лаборатории на кои
квалитетот на анализата како
дел од аналитичките методи
им е важен дел на услугата што
ја нудат, според стандардот
ISO
8655
се
предлага
редовната калибрација да се
врши еднаш на секои три до
дванаесет месеци. Периодот
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меѓу калибрациите може да зависи од повеќе фактори како
на пример, постигнување на посакуваната прецизност,
фреквенција на користење на пипетата, бројот на оператори
кои ракуваат со пипетата, природата и видот на течноста која
се пипетира и доколку е направен сервис на пипетата, како и
доколку постои сомнеж за неправилно работење на пипетата
или поради некоја друга причина.
Фармахем Лабораторијата за животна средина нуди можност
на клиентите и за т.н. интерна калибрација за потребите на
клиентот, при што се издава само извештај од резултатите од
калибрацијата.
Kontakt:
Маријан Лакс, дипл. инж. за заштита
на животна средина
тел.: 02/20 50 648
моб.: 070/27 27 87
Даниел Стефановски, дипл. инж. по хемија
тел.: 02/20 50 648
моб.: 071/39 39 04
Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог
тел.: 02/20 50 648
моб.: 071/39 39 06
e-mail: ekolab@farmahem.com.mk

EKOLO[KI KONSALTING

АКРЕДИТАЦИЈА ПО ISO/IEC
17025:2006 НА ФАРМАХЕМ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
КАЛИБРАЦИЈА НА СИСТЕМИ
ЗА МЕРЕЊЕ НА СИЛА ПО
МКС EN ISO 7500-1:2009 И
МКС EN ISO 12390-4:2009 B

Како ексклузивен дистрибутер на производите од реномираниот
светски производител CONTROLS Srl од Италија, ФАРМАХЕМ во
2014 година опреми голем број лаборатории за испитување на
бетон, цемент, агрегати и геомеханика на почви. Корисници на
опремата се речиси сите поголеми градежни компании од Р.
Македонија, но и некои акредитирани лаборатории за таков
тип на испитувања, кои како надзор или како изведувачи
се директно или индиректно вклучени во градбата на нова
патна инфраструктура и реконструкција на старата патна
инфраструктура со проширување на некои делници, како и во
сите други видови градби.
Во насока на проширување на дејноста на Фармахем
Лабораторија за животна средина и отворање на нови
одделенија за калибрација на системи за мерење на сила и
волумен, на 6.11.2014 г. компанијата го доби Сертификатот
за акредитација со бр. ЛК-009 издаден од Институтот за
акредитација на Р. Македонија. Со тоа, компанијата го прошири
спектарот на услуги кон своите клиенти и сите заинтересирани
субјекти за калибрација на системи за мерење на сила.
Екстерната калибрација на референтните мерни ќелии е
направена во акредитирани калибрациони лаборатории (во
согласност со ISO/IEC 17025:2006 во земји-потписнички на
MLA/MRA) со следливост до Националното биро за метрологија.
Дефиниран е опсегот на калибрација на системи за мерење на
сила од 6,2 kN до 3000 kN со CMC од 0,2 % во целиот опсег на
калибрација, и тоа:
ÄÄ

ÄÄ

Метод на калибрација МКС EN ISO 7500-1:2009 и предмет
на калибрација: систем за мерење на сила кај машини
за испитување на метални
материјали;
Метод на калибрација МКС EN ISO
12390-4:2009 Annex B и предмет
на калибрација: калибрација
на систем за мерење на сила кај
едноосни машини за испитување
на материјали.

Градежните лаборатории сега имаат
можност да добијат комплетна услуга:
снабдување различна опрема за
тестирање, сервис и одржување.

СЕРТИФИКАТ ЗА
ЕНЕРГЕТСКA
КАРАКТЕРИСТИКА

Со намалување на потрошувачката на енергија во кој било
објект, се врши директно влијание врз загадувањето на
животната средина и заштедата на енергенси. Енергетската
ефикасност станува основен елемент при градбата на новите
објекти, додека за веќе постоечките, таа може да се подобри
со минимална реконструкција и доработка. Модниот тренд
или пак законските регулативи не се единствени причини за
интервенции за подобрување на енергетската ефикасност,
туку природните човечки потреби за комфорни услови за
живеење и работење.
ФАРМАХЕМ, како компанија која ги следи трендовите за
подобрување на енергетската ефикасност, поседува лиценца
за вршење на енергетска контрола на објекти издадена од
Министерство за eкономија на Република Македонија. Нашиот
тим е составен од електротехнички и машински инженери
кои се овластени енергетски контролори, што поседуваат
знаење, искуство и прецизни мерни инструменти за мерење
на енергетската ефикасност. Можеме да издадеме сертификат
за енергетска ефикасност и во кратки временски рокови, на
високо професионален начин.
Продукти што ги нудиме се oпшта
и детална енергетска контрола
пропишана во законот за енергетика,
термовизиска анализа на објекти, како
и мерење на ефикасност на системи
за греење и ладење. Со изработка на
сертификатот, даваме и мерки за подобрување
на енергетската ефикасност, како и временски
рокови за враќање на вложената инвестиција.
Енергетската ефикасност не е само мерка туку
претставува значаен ресурс кој ни овозможува
заштеда на енергија.
Kontakt:
Данијел Ребац, дипл. маш. инж.
tel.: 02/20 31 193, лок. 43
mob.: 070/22 62 21
e-mail: danijel@farmahem.com.mk
Kристијан Kрстески, дипл. ел. инж.
тел.: 02/20 31 193, лок. 48
моб.: 071/39 39 02
e-mail: kristijan@farmahem.com.mk
Стефан Трајковски, м-р ел. инж.
тел.: 02/20 31 193, лок. 45
моб.: 070/28 80 40
e-mail: stefan@farmahem.com.mk
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ФАРМАХЕМ СЕРВИС
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КАЛИБРАЦИИ

ИНОВАЦИЈА ВО
ДЕЗИНФЕКЦИЈАTA
ДЕЗИНФЕКЦИЈА СО ЛАДНА ЈОНИЗИРАНА МАГЛА
SANOSIL HALO FOGGER

КАЛИБРАЦИЈА НА МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ
ВО ЛАБОРАТОРИЈА:
аналогни и дигитални термометри од -20 °C до +660 °C
термометри со течност во стакло од -20 °C до +160 °C
аналогни и дигитални инструменти за релативна влажност
од 10 % rH до 90 % rH на 25 °C

КАЛИБРАЦИЈА НА МЕРНИ
ИНСТРУМЕНТИ НА ТЕРЕН:
термометри од -20 °C до +300 °C
температурно контролирани комори (инкубатори,
стерилизатори, сушари) од -20 °C до +200 °C
печки за жарење од +300 °C до +1000 °C
клима комори (комори со контрола на температура и
релативна влажност) од 10 % rH до 90 % rH на 25 °C
електронски неавтоматски ваги до 40 kg

Воздухот над површините претставува континуиран
медиум на контаминација на површините кои веќе сме ги
дезинфицирале. Присуството на оваа постојана закана ги
нагласува недостатоците на традиционалните техники на
дезинфекција. Рачната дезинфекција, со крпи или спреј,
овозможува дезинфекција само на достапните површини,
притоа успешноста на оваа техника зависи од стручноста
на операторoт, а потребно е и ангажирање на дополнителна
работна сила. При дезинфекција со распрскување се создаваат
големи капки (80–200 µ). Овие капки се многу тешки во
воздухот, меѓусебно се лепат со што ги оросуваат површините
и не го исполнуваат бараниот степен на дезинфекција. За да се
решат сите недостатоци воведен е концептот на дезинфекција,
со јонизирана ладна магла.
Позитивни карактеристики: 				
ÄÄ целосна дифузија во
вкупниот третиран
простор;
ÄÄ хомогена
дистрибуција на сите
третирани површини,
дури и оние кои не
се достапни рачно;
ÄÄ ладната магла ја
каректиризираат
јонизирани капки
со големина од 8 до
12 µ.
Sanosil Halo фогерот е уникатна направа која го трансформира
дезинфектантот Саносил Супер 25 во фина магла од микронски
јонизирани честички со помош на специјални млазници и
систем од компримиран воздух. Наелектризираните јони
ја исполнуваат целата просторија и навлегуваат во секој
агол, ќош и пукнатина. Ваквиот систем гарантира хомогена
дистрибуција на дезинфектантот на сите површини и делови
од просториите.
Hallo фогерот е целосно автоматизиран апарат кој е лесен
за употреба и не бара ангажирање на дополнителна работна
сила.

Kontakt:
Фармахем Сервис
ул. Кичевска бр. 6/2, 1060 Скопје
тел.: 02/20 39 642
e-mail: servis@farmahem.com.mk
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Kontakt:
Јордан Алулоски, дипл. инж.технолог
тел.: 02/20 31 193, лок. 32
моб.: 071/39 39 01
e-mail: jordan@farmahem.com.mk
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CHY-MAX® M – ПОДОБРЕНО
СИРЕЊЕ СО ПОМАЛИ ТРОШОЦИ
CHR HANSEN
СПЕЦИФИЧНОСТА ГО ПРАВИ
CHY-MAX® M РАЗЛИЧЕН!
HANILLASE®

CHY-MAX®

Подобрена текстура
CHY-MAX® M има многу ниска
протеолитичка активност со што
структурата на сирењето не се крши
толку брзо како со традиционалните
коагуланти.

Намалено дозирање
Високата специфичност на CHY-MAX® M
дозволува намалување на дозирањето до
40 % во споредба со R. miehei и 25 % во
споредба со првата генерација на FPC
коагулантот со консеквентно намалување
на трошоците за употреба.

CHY-MAX® M
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0
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C/P сооднос на коагуланти (во 100 IMCU/mL)

C/P графикот го прикажува односот
меѓу релативното згрутчување
на активноста (С) и релативната
протеолитичка активност (Р).
CHY-MAX® M е специфичен во сечење
на k-казеинот со минимално кршење
од сите други протеини во мицелите на
казеинот. Оваа висока специфичност
обезбедува неколку предности во
производството на сирења и нивните
карактеристики.

NATUREN®

16
14
12

Подобрено сечење и рендање
Подобрената текстура доведува
до полесно сечење парче и
рендање, особено кога се користи
во ресторани и пицерии.

Подобрен вкус
Високата специфичност на
CHY-MAX® M дава одлични вкусови
кај сирењето, како и намалување на
нагорчувањето кај зреените сирења.

Поголем принос
CHY-MAX® M го зголемува
приносот на производството
за најмалку 0,5 % во
споредба со R. miehei и
0,2 % во споредба со првата
генерација FPC.

10
8

HANILLASE®
CHY-MAX®

6
4
2

CHY-MAX® M

0

Вкупни трошоци во производството
€ / 1 тон сирење

Подобра сурутка
Употребата на CHY-MAX® M го
намалува кршењето на протеините
на сурутката и го намалува
количеството на несаканите
фракции на казеинот во сурутката,
резултирајќи во почиста и
покорисна сурутка.

Подобрена процесна контрола
CHY-MAX® M е најмалку
сензитивен коагулант на pH и на
варијациите на квалитетот
на млекото.

Kontakt:
Елена Трајковска-Јанкова, дипл. инж. технолог
тел.: 02/20 31 193, лок. 31
mob.: 070/35 95 25
e-mail: elena@farmahem.com.mk
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PZU DIJAGNOSTIKA FARMAHEM

НОВИНИ ВО РАБОТАТА НА
ДИЈАГНОСТИКА ФАРМАХЕМ

AIA-Pack анализи:
ÄÄ тироидни хормони (TSH (3G), FT4, FT3, T4, T3, TG);
ÄÄ тумор маркери (AFP, CEA, Total PSA, Free PSA, PAP, OVCA (CA
125 like), Sla (CA 19-9 like), 27.29 (CA 15-3 like), ß2-Microglobulin, SCC);
ÄÄ коскени маркери (Osteocalcin);
ÄÄ дијабетес (C-Peptide, Insulin);
ÄÄ кардијални маркери (Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin,
D-dimer);
ÄÄ полови хормони (HCG, ß-HCG, Estradiol, FSH, LH, Progesterone, Prolactin, Testosterone, DHEA-S, SHBG);
ÄÄ функција на бубрезите (Cystatin C);
ÄÄ метаболизам (HGH, Intact PTH, Homocysteine, Cortisol,
ACTH);
ÄÄ алергии (IgE);
ÄÄ анемија (Ferritin).

Kontakt:
Бисерка Симоновска, м-р фарм. спец. мед. биохемија
tel./факс: 02/20 31 905
mob.: 071/30 60 19
e-mail: biserka.lab@farmahem.com.mk
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ПРВА ПРИВАТНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ОСНОВАНА
1997 ГОДИНА.

Na{ata laboratorija Vi nudi:
izrabotka na nad 1000 razli~ni biohemiski parametri;
stru~en tim so visoka profesionalnost;
rabota so najsovremena aparatura i oprema;
stroga kontrola i visoka to~nost na rezultatite;
izrabotka na analizite so mali koli~ini krv;
mo`nost za izrabotka na itni analizi vo rok od 30 minuti;
zemawe materijal i vo doma{ni uslovi;
paket na analizi so poniski ceni;
rezultatite mo`at da se dobijat po faks i elektronska po{ta;
besplatna konsultacija li~no ili na telefon, so doktor-specijalist
po medicinska biohemija.
ДИЈАГНОСТИКА ФАРМАХЕМ ЈА ЗАСТАПУВА НАЈГОЛЕМАТА ЕВРОПСКА ЛАБОРАТОРИЈА
“PASTEUR CERBA” ОД ПАРИЗ ВО КОЈА СЕ ИЗВЕДУВААТ НАД 3000 РАЗЛИЧНИ АНАЛИЗИ.

Pokraj rutinskite osnovni analizi
gi rabotime i slednite specifi~ni
analizi:
analiza na hormoni;
infektivni zaboluvawa;
hemostaza;
tumor - markeri;
avtoimuni - markeri;
markeri za osteoporoza;
alergeni, vitamini, minerali,
te{ki metali;

02/20 31 905
lab@farmahem.com.mk
ul. 4 Juli br. 2/3
\or~e Petrov, 1060 Skopje

kvantitativna detekcija na
narkotici;
koncentracija na lekovi vo krv;
rana dijagnostika na prenatalni
naru{uvawa.

02/24 03 355
lab@farmahem.com.mk
bul. Jane Sandanski br. 65
1000 Skopje

RABOTIME SO SINI KARTONI

Koga sakate da bidete sigurni,
posetete gi na{ite laboratorii!

Design: Koma Lab.

На почетокот на 2014 година, во Дијагностика Фармахем беше
ставен во функција новиот имуно-анализатор Tosoh AIA-360.
AIA-Pack технологијата користи оригинален концепт, кој e
патентиран од Tosoh - Јапонија, а се базира на поединeчни тестпакувања, кои се лиофилизирани и подготвени за употреба.
Со овој систем нема потреба од подготовка на реагенси и се
избегнува непотребната потрошувачка на реагенси. Со тоа се
овозможува точност на резултатот, долготрајна стабилност
на реагенсот (минимум 6 месеци од моментот на испорака),
долготрајна стабилност на калибрацијата (90 дена) и
економично користење.
Целата реакција се одвива во тест-чашка, од пипетирањето на
примерокот, реакцијата антиген/антитело, па сѐ до детекцијата
на сигналот. Нема потреба од трансфер на реагенси, а со тоа се
елиминира и ризикот од контаминација.
AIA-Pack тест-чашките се означени со код на тестот и сериски
број со кои се овозможува автоматска детекција на тестот и
избегнување на грешки.
Бихроматско-флуоресцентни кинетички мерења обезбедуваат
висока аналитичка и функционална осетливост за сите тестови.

