Почитувани читатели,
Во овој број на Информаторот ќе може да прочитате за дел од
многуте успешни приказни на Фармахем во 2017 година:
``Најновите општествено одговорни практики;
``Започнување на втората фаза на Програмата за заштита на
природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција
за развој и соработка (SDC);
``Начини и мерна опрема за мерење на квалитетот на воздухот;
``Револуционерните иновации од Agilent Technologies;
``Важноста на тестот за испитување на високо сензитивниот
тропонин;
``Подобрување на квалитетот на прехранбените производи
со новите култури од DSM и Lactostar – економичен анализатор за млеко;
``Проширување на опсегот на акредитација на Лабораторијата за животна средина со мерења на емисии од стационарни
извори во воздух;
``ПЗУ ,,Дијагностика Фармахем” осовременета со нов aвтоматски хематолошки aнализатор и со збогатена понуда на
испитувања со Trisomy тестот за мирна бременост.
Во однос на Секторот за инструменти и опрема, имавме одлична година со продажбата на аналитичките инструменти, но и во
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делот на квалификациите на аналитичката опрема. Понудата
ја збогативме со услуги за квалификација на софтверот за
аналитички ваги Mettler Toledo, за што сме први во регионот
и средствата за дезинфекција во медицината од германската
фирма Dr. Schumacher. Ново кај Секторот за реагенси и адитиви се зачините за месната индустрија „Prava Aroma“ од словенската компанија VOBO, стартер културите од холандската
компанија Lallemand и млечните протеини од грчката компанија AlindaVelco. Исто така, Секторот за дијагностика и лекови
ги зацврсти своите позиции на пазарот и оствари соработката
со нови лаборатории во Р. Македонија.
Дополнително, продолжуваме со нашата заложба за општествено одговорно управување при што особено сме горди на
освоеното јубилејно признание за континуирано спроведување на успешни општествено одговорни практики во периодот 2007–2017 година.
Сепак, сето ова немаше да можеме да го постигнеме без поддршката и довербата од Вас, почитувани читатели и купувачи,
за што Ви ја искажуваме нашата голема благодарност.

Марјонка Велјановска
Извршен директор

Винка Таневска
Директор

- препознатлив
2 І Фармахем
бренд за општественo

одговорни претпријатија во
Mакедонија
Meѓународно признание за
20-годишната континуирана
соработка со IAESTE

на втората фаза
3 І Започнување
на Програмата за зачувување
на природата во Македонија

и мерна опрема за
4 І Начини
мерење квалитет на воздухот
лабораторија
6 І Најсовремена
за мерењe штетни материи
во воздухот (емисија и
имисија) во Р. Македонија

на апарат за
7 І Инсталација
автоматско имунохистохемиско

боење DAKO AUTOSTAINER LINK 48
на Институтот за патологија
при Медицинскиот факултет
– Скопје
Работилница за флуоресцентна
ин ситу хибридизација (FISH)

STAT HIGH SENSITIVE
8 І ARCHITECT
TROPONIN-I ТЕST

Rедефинирање на прецизноста
за зголемување на довербата
при донесување одлуки кај
акутна болка во градите

генерација на
10 І Најнова
анализатор за ацидобазен и

метаболен статус
во Oдделот за кардиохирургија
во Клиничката болница
„Аџибадем Систина“ – Скопје

на ПЗУ
11 І Осовременување
,,Дијагностика Фармахем“ со

Sysmex XS-1000i - aвтоматски
хематолошки aнализатор со
петделна диференцијација на
леукоцитите

и ефикасна дезинфекција
12 І Брза
со производите на
Dr. Schumacher

Dijagnostika
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Instrumenti
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Reagensi
i aditivi

Ekolo{ki
konsalting

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.

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.

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.

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.
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ФАРМАХЕМ - ПРЕПОЗНАТЛИВ БРЕНД
ЗА ОПШТЕСТВЕНO ОДГОВОРНИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО МАКЕДОНИЈА
Фармахем повторно се закити со две награди за општествено
одговорни практики на Десеттата јубилејна манифестација
„Свечено доделување на Националната награда за најдобри
општествено одговорни практики на македонските претпријатија во 2017 година“, којашто се одржа на 15 ноември 2017
година во хотел „Мериот“ - Скопје.
Покрај националната награда за најдобри општествено одговорни практики во 2017 година - прво место за мали и средни
претпријатија во категоријата „инвестирање во заедницата“,
на Фармахем му беше доделено и престижно јубилејно признание за континуирано спроведување успешни општествено
одговорни практики во периодот 2007–2017 година.
Наградениот проект „Заедно создаваме подобар свет“ е остварен во партнерство со Сојузот на извидниците на Р. Македо-

нија. Фармахем, во својата Лабораторија за животна средина,
спроведе неформално образование на извидници од 7 до 15
години, кои се здобија со нови вештини и знаења од областа
на науката и заштитата на животната средина. Крајната цел
на проектот беше Фармахем да го искористи и да го пренесе
своето знаење и експертиза за да придонесе кон усвојување
вештини за научно-истражувачка дејност кај младите луѓе. Во
2017 година вкупно 80 извидници се запознаа со опремата и
со експериментите во Лабораторијата за животна средина на
Фармахем и се стекнаа со вештината „извидник-научник“.
Марјана Шушлевска
Александра Петровска-Горин
Лица одговорни за ООП во Фармахем

MEЃУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА 20-ГОДИШНАТА
КОНТИНУИРАНА СОРАБОТКА СО IAESTE
(International Association for the Exchange
of Students for Technical Experience)

Фармахем е добитник на престижното признание „Employer
award“ од меѓународното IAESTE за континуирана поддршка
на IAESTE повеќе од 20 години. Тоа беше доделено на прославата по повод 70 години од основањето на IAESTE, одбележана
во Берлин, во јануари 2018 година, во присуство на над 300
делегати од 80 земји. Добитници на вакво признание се уште
десетина работодавачи од oстанатите земји членки на IAESTE.
Номинацијата за наградата „Employer award“ беше поднесена
од IAESTE Македонија.
IAESTE им овозможува на студентите одлична размена на знаења од полето на нивните студии, стручни контакти, работно
и животно искуство во странска земја. Фармахем веќе 20 години прима странски практиканти на летна пракса, а со тоа
се овозможува еден македонски студент реципрочно да реализира платена стручна пракса во странство преку IAESTE.
Првиот практикант во ПЗУ „Дијагностика Фармахем“ беше
Michiko Uehara од Јапонија во 1997 година, а во 2017 година
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во Фармахем Лабораторија
за животна средина беше
практикант Andrew Mawbey
од Шкотска. Повеќе информации за останатите
практиканти се наведени
на www.farmahem.com.mk/
iaeste. Фармахем, исто така,
го поддржува IAESTE во организацијата на меѓународни настани во Р. Македонија. Студентите од IAESTE
се група со силна енергија,
голема креативност, добри
„амбасадори“ кои позитивно влијаат врз промените
во општеството.

EKOLO[KI KONSALTING

ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ВТОРАТА ФАЗА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ
НА ПРИРОДАТА ВО МАКЕДОНИЈА
За Програмата

Главни програмски активности

Програмата за зачувување на природата во Македонија има
за цел да ѝ помогне на Република Македонија ефективно да
ги зачувува природните ресурси во Брегалничкиот регион,
интегрирајќи ги современите пристапи за зачувување на природата со принципите на одржливo управување и користење
на природните ресурси. Ова е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (Swiss Agency for Development and
Cooperation - SDC). Спроведувањето на втората фаза на Програмата започна во јануари 2017 година и ќе трае до крајот на
2020 година.

Оваа програма промовира, развива и поддржува активности
на три различни нивоа: национално, регионално (Брегалнички
регион) и на локално ниво. Главни активности коишто ќе придонесат кон остварување на целта на Програмата се:
4 воспоставување основа за мапирање и проценка на екосистемските услуги;
4 подобрување на едукативниот систем и размена на искуства помеѓу Шумарскиот факултет во Скопје и Универзитетот за применети науки во Берн, Швајцарија;
4 изработка на пилот регионален план за управување со шумите во горниот дел на реката Брегалница;
4 подобрување на статусот на природните вредности во Брегалничкиот регион преку воспоставување на заштитени
подрачја и природни реткости, тела за управување, изработка на стандардни формулари за потенцијални подрачја
Натура 2000, активности за ревитализација на крајречната
вегетација и др.;
4 поддршка и промовирање на иницијативи за примена на
одржливи земјоделски практики во производството на
ориз и мед и развој на синџир на вредности за маркетинг
на производите;
4 специфични кампањи за придобивките од прогласување
заштитени подрачја и развој на одржлив туризам;
4 поддршка на иницијативите за одржливо управување и користење на природните ресурси во Брегалничкиот регион;
4 поддршка на активностите за развој и промоција на одржлив туризам и
4 активности за зајакнување на капацитетите на партнерите
на Програмата.

Координација и тим
За разлика од првата фаза, втората фаза на Програмата за
зачувување на природата во Македонија е директно координиранa од Фармахем. Координацијата на програмските активности се спроведува преку канцеларијата за координација во
Скопје и локалната канцеларија во Пехчево. Спроведувањето,
пак, на програмските активности го вршат партнерите на Програмата.

Партнери на Програмата
Главни партнери во втората фаза на Програмата за зачувување
на природата во Македонија, коишто ги спроведуваат програмските активности се: Министерството за животна средина и
просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Македонското еколошко друштво,
Шумарскиот факултет од Скопје, ЈП „Македонски шуми“ и
општините од сливот на реката Брегалница.
Стратешки партнер на Програмата е Центарот за развој на
Источниот плански регион, чадор-институција којашто ги обединува општините во регионот, ги застапува регионалните интереси и којашто е одговорна за спроведување на активностите на регионално ниво.
Преку спроведувањето на програмските активности, партнерите ќе ги зајакнат сопствените технички, професионални и организациски капацитети во областите на зачувување на природата и одржливото управување и користење на природните
ресурси.

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:
Катерина Атанасовска,
дипл. биолог - еколог
tel.: 02/20 33 849, 20 31 193
mob.: 071/39 39 03
e-mail: katerina@farmahem.com.mk

Kontakt:
Марјана Шушлевска, дипл. биолог,
Nacionalen koordinator
tel.: 02/20 33 846, 20 31 193
mob.: 070/27 62 97
e-mail: eko@farmahem.com.mk

Kontakt:
Цветан Николовски, дипл. инж.
по заштита на животната средина
tel.: 02/20 33 850, 20 31 193
mob.: 072/23 62 82
e-mail: cvetan@farmahem.com.mk
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НАЧИНИ И МЕРНА ОПРЕМА ЗА
МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХОТ
Вовед
Квалитетниот воздух е основно човеково право загарантирано со голем број меѓународни декларации, конвенции, а меѓу
другото и со Уставот. Овде не би дискутирале зошто е дојдено
до ваквата ситуација, којашто е присутна години наназад, ниту
како да се решава, туку зошто и како се мери квалитетот на
воздухот, за да знаеме какви се вистинските состојби на макро
и микролокациите.
Доколку сакаме да истражуваме какво е влијанието на воздухот што го дишеме врз нашето здравје, би требало да се гледа
каква е изложеноста на поединецот на квалитетен (неквалитетен) воздух. Квалитетот на воздухот е со променливи карактеристики зависи од многу фактори и најчесто е различен на
макро и микролокации, ако гледаме во исто време. Под услови
на макролокација подразбираме надворешни услови за поширок регион (град, општина, село, кварт и т.н.), а под услови на
микролокација се подразбира непосредната околина каде што
дишеме (на улица, тротоар, парк, плажа, во возило - автобус,
дома, на работното место, во училница, градинка и т.н.). Микролокацијата може да биде надворешна или внатрешна.

Квалитет на воздухот
Квалитетот на воздухот што го дишеме е дефиниран со различни усвоени стандарди и него го одредуваат: температурата,
релативната влажност, концентрацијата на суспендирани цврсти честички (PM - particulate matter) и нивниот состав: хемијата, концентрацијата на гасови, како на кислородот, така и
на цела палета штетни гасови коишто се присутни во воздухот,
како на макро, така и на микролокациите.
Компонентите и нивното потекло што вообичаено негативно
влијаат врз квалитетот на воздухот надвор се следниве:




суспендираните цврсти честички (PM) се од емисиона или
фугативна природа, каде особено е битен нивниот хемиски
состав и потекнуваат од:
а) емисиони извори: горилници од домашни или индустриски извори, возила придвижувани од мотори со
внатрешно согорување;
б) фугативни извори (она што не е од согорување): градежништво, сообраќај, индустрија, природа (седиментна прашина подигната од ветер, полен и сл.);
штетните гасови:
4 CO - потекнува од лошо, недоволно согорување,
4 SO2 - потекнува од согорување на горива што содржат
сулфур,
4 NOx - потекнува од согорување,
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4 О3 - потекнува од влијанието на УВ-зрачењето врз кислородот,
4 CO2 - потекнува од согорување, но и од дишењето, што
особено влијае врз квалитетот на воздухот во простории каде што престојуваат многу луѓе (училници, ресторани, деловни простории и т.н.),
4 VOC - каде што спаѓаат голем број штетни испарливи
органски компоненти (бензен, ацетон, формалдехиди,
разни органски разредувачи и сл.):
 надвор - потекнува од индустријата,
 во простории - потекнува од мебел, бои, лакови,
средства за чистење и полирање, лепила и др.

Зошто да се мери
Иако за нас некои работи се очигледни, сѐ што се мери и се
следи може да се анализира, а со тоа и да се преземаат чекори за подобрување. Ова особено важи за оваа комплексна
проблематика во која се преплетуваат голем број фактори на
влијание.
Фармахем има петнаесетгодишно искуство во консалтинг,
проектирање, интегрирање, инсталација, одржување, сервис,
калибрации на системите од повеќе еминентни светски производители, за мерење и следење на квалитетот на амбиентниот
воздух и емисиите во животната средина.

Начини на мерења
Веќе споменавме еден инструмент за мерење на РМ што се користи за моментални или краткорочни мерења, па ќе ги опишеме начините на мерење. Квалитетот на воздухот може да се
мери моментално, да се следи краткорочно (неколку минути,
саати или денови) или да се следи долгорочно (365 дена во
годината). За следење, краткорочно или долгорочно, потребно
е опремата да има можност за меморирање на податоците.
Вообичаено, моменталните и краткорочните мерења се вршат
со рачна, лесна и пренослива мерна опрема, произведена за
таа намена, којашто користи сензори и технологија со брз
одзив. Оваа опрема се користи за мерења во простории или
надвор, при поволни временски услови, а може и за различни
анализи да се постави на или во возило или дрон. Ваков тип
опрема користат лабораториите за тестирање или институциите коишто се занимаваат со еколошки мерења или мерења во
работната средина.
Континуираниот долгорочно следење на квалитетот на воздухот се врши со специјализирана опрема, мерни станици,
коишто мора да даваат веродостојни, валидни податоци во
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сите климатски услови. Ваков тип мерења е карактеристичен
за мрежите за следење на квалитетот на воздухот коишто се
формираат на државно ниво, општинско ниво – локално, во
индустриски објекти, но сѐ почесто и здруженијата на граѓани
се обидуваат да формираат мрежи со таква цел.

Реализирани проекти
Фармахем има испорачано над 15 комплетни автоматски станици за следење на квалитетот на воздухот (АСМКВ), два автоматски системи за следење на емисијата на гасови и прашина
(АСМЕ) според EN 14181.
Македонија
4 РЕК-Битола - 3 АМСКВ (2014–2016);
4 ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС - Јегуновце - АМСКВ (2012);
4 Општина Осломеј - АМСКВ (2011);
4 Град Скопје - АМСКВ со монитор и софтвер за приказ
(„Скопје дише“) (2011);
4 УКИМ - Лабораторија за екоинформатика - АСМКВ
(2011);
4 ФЕНИ - АСМКВ (за РМ) (2009);
4 Министерство за животна средина и просторно планирање - Централна лабораторија - SO2 монитор и пренослив систем за мерење емисии (2005);
4 АСМЕ во рафинерија ОКТА и SO2 мониторинг анализатор
за амбиентен воздух (2005).

Косово
4 Формирање државна мрежа со 5 АМСКВ и централен софтвер (2009–2011);
4 ФЕРОНИКЕЛИ - АМСКВ (со 4 точки на емисија) и
2 АСМКВ (2013–2015).
Опремени се лаборатории и индустриски капацитети со стотици мерни инструменти и уреди поврзани со мерења во животната, работната средина и квалитетот на воздухот во просториите.
Посебно би го издвоиле проектот „Скопје дише“, со кој Градот
Скопје во 2011 година, за првпат започна со воведување локална мрежа со „on-line“ мерење, јавен приказ на резултатите
на монитор и едновремено, достапност на резултатите преку
портал на интернет-страницата на Градот. За имплементацијата на софтверското решение и организацијата на порталот
соработувавме со УКИМ - ФИНКИ (Лабораторија за екоинформатика). „Скопје дише“ покрена една лавина на интерес
за состојбите со квалитетот на воздухот во Скопје и пошироко
во Македонија, бидејќи јавно се прикажуваа податоците и препораките, јасно и описно, како со бројки, така и со бои и текст,
во перфектна HD резолуција на интерактивен, специјален монитор на самото место каде што се вршеше мерењето, но и на
интернет-порталот.

Kontakt:
Данијел Ребац, дипл. маш. инж.
тел.: 02/20 33 843, 20 31 193
моб.: 070/22 62 21
e-mail: danijel@farmahem.com.mk

Контакт:
Соња Молошевска, дипл. инж. техн.
тел.: 02/20 33 844, 20 31 193
моб.: 071/39 39 05
e-mail: sonja@farmahem.com.mk
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НАЈСОВРЕМЕНА ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА МЕРЕЊE ШТЕТНИ МАТЕРИИ
ВО ВОЗДУХОТ (емисија и имисија)
ВО Р. МАКЕДОНИЈА

азотни оксиди, сулфур диоксид) и прашина PM10 и PM2.5. Опремата ги поседува сертификатите QAL 1 и TYPE Approval и може
да се користи за индикативен континуиран мониторинг.

Фармахем набави мерна опрема којаштo ги задоволува строгите законски барања, за да биде во тек со најновите измени на
македонската и европската регулатива во однос на барањата
за соодветни мерења на мерните параметри во амбиентниот
воздух и од стационарните извори на емисија.
Емисија: Мерната опрема со која располага лабораторијата
на Фармахем е од производителите на опрема: Horiba од Јапонија, Mettler Toledo од Швајцарија и Paul Gothe од Германија.
Со неа се врши определување на гасните параметри: кислород,
јаглерод диоксид, јаглерод моноксид, азотни оксиди, сулфур
диоксид, хлориди и прашина. Опремата ги поседува сертификатите QAL 1 и TUV, а определувањето на наведените мерни параметри се врши со стандардни референтни методи наведени
во законската регулатива. Мерната
опрема може да се користи, како за
периодичен, така и за континуиран
мониторинг до 14 дена. Со оваа
опрема, којашто работи согласно
со стандардните референтни методи, може да се врши и постапка
на квалификација QAL 2 (наведена
во EN 14181) со која се обезбедува
контрола на квалитетот на автоматските мониторинг системи.
Слика бр. 1 Земање примерок прашина
OUT-Stack со грејна линија
Мерен параметар
кислород О2
јаглерод диоксид СО2
јаглерод моноксид СО

Метод на
определување
MKC ISO 12039
MKC EN 14789
MKC ISO 12039
MKC ISO 12039
MKC EN 15058

Мерно подрачје
0–25%
0–30%
0–5000 ppm

азотни оксиди NOx изразени
како NO2
сулфур диоксид SO2

MKC EN 14792

02500 ppm

MKC ISO 7935

0–3000 ppm

хлориди изразени како HCl

MKC ISO 1911

1–125 mg/m3

прашина

MKC EN 13284-1
MKC ISO 9096

5–1000 mg/m3

Имисија - Квалитет на амбиентен воздух: Опремата со која
располага лабораторијата на Фармахем е од производителите на опрема MLU од Австрија, Mettler Toledo од Швајцарија
и Comde-Derenda од Германија. Со мерната опрема може да
се определуваат гасните параметри (јаглерод моноксид, озон,
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Слика бр. 2 Испитување квалитет на амбиентен воздух на фреквентна сообраќајница во Скопје
Метод на
определување
нефелометрија

Мерно подрачје

MKC EN 12341

1 - 362 µg/m3

јаглерод моноксид СО

MKC EN 14626

0,1 - 1000 ppm

озон O3

MKC EN 14625

1 ppb - 20 ppm

азотни оксиди NOx / NO/ NO2

MKC EN 14211

1 ppb - 20 ppm

сулфур диоксид SO2

MKC EN 14212

1 ppb - 10 ppm

Мерен параметар
прашина РМ10 и РМ2.5

0 - 2500 µg/m3

Тимот на Фармахем Лабораторијата за животна средина, во
2017 година, со инвестиции и зголемен ангажман на персоналот, изврши надградба на методите за испитување на квалитетот на воздухот во однос на опремата, обуките на кадарот и
подобрувањето на системот за квалитет. На надзорната оценка од страна на Институтот за акредитација на Р. Македонија,
Фармахем Лабораторијата за животна средина се здоби со
акредитација за мерења емисии од стационарните извори во
воздухот согласно со стандардот MKC EN ISO/IEC 17025:2006,
за мерните параметри во областа на емисиите во воздухот со
задоволувања на барањата на MKC TS 15675. Со тоа, Фармахем
Лабораторијата за животна средина стана една од малубројните лаборатории во Македонија и регионот кои се компетентни
за вршење ваков вид мерења.
Kontakt:
Маријан Лакс, дипл. инж. за заштита на
животна средина
моб.: 070/27 27 87
Даниел Стефановски, дипл. инж. по хемија
моб.: 071/39 39 04
Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог
tel.: 02/20 50 648
моб.: 071/39 39 06
e-mail: ekolab@farmahem.com.mk
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ИНСТАЛАЦИЈА НА АПАРАТ ЗА АВТОМАТСКО
ИМУНОХИСТОХЕМИСКО БОЕЊЕ DAKO AUTOSTAINER
LINK 48 НА ИНСТИТУТОТ ЗА ПАТОЛОГИЈА ПРИ
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Во ноември 2017 година, Фармахем во соработка со Agilent
Technologies (Dako) од Данска, инсталира апарат за автоматско имунохистохемиско боење DAKO AutoStainer Link48 во
хистопатолошката лабораторија на Институтот за патологија
при Медицинскиот факултет во Скопје.
Со користење оптимизирани реагенси на AutoStainer Link48
со pharmDx (Link) китови, антитела FLEX спремни за употреба
и системи за визуализација EnVision FLEX се гарантира добивање оптимални резултати по валидирана метода.
Agilent Technologies има повеќе од 200 различни примарни антитела во своето портфолио со што се овозможува откривање
многу типови канцер, како и употреба на антителата во научно-истражувачки цели.
Технички карактеристики на DAKO AutoStainer Link48:
4 симултано боење на 48 стакла одеднаш во серија со повеќе
различни протоколи за помалку од три часа. Можност за
обработка на 96 стакла за време на еден работен ден со
користење еден Autostainer Link 48 и еден PT Link (инструмент за преттретман на ткивни пресеци) со паралелна обработка;
4 капацитет од 42 позиции за реагенси и избегнување на
можноста за човечка грешка поради реагенси и стакла со
бар-код;

РАБОТИЛНИЦА ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНА
ИН СИТУ ХИБРИДИЗАЦИЈА (FISH)
Фармахем во соработка со Agilent Technologies (Dako) од Данска, организира работилница за флуоресцентна ин ситу хибридизација (FISH), којашто се одржа во ноември 2017 година во
хистопатолошката лабораторија на Институтот за патологија
при Медицинскиот факултет, Скопје. Работилницата ја водеше д-р Anna Mrozkoviak, специјалист за апликации од Dako,
којашто има големо научно и практично искуство, особено за
методата FISH.
На работилницата учествуваа стручни лица од: Институт за патологија при Медицинскиот Факултет, Скопје, Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, Скопје и Клиничката болница „Аџибадем Систина“, Скопје.
Работилницата се состоеше од изведување на методата FISH со
проби Agilent SureFISH во лабораторија (ALK проба за рак на
бели дробови, HER2 проба за рак на дојка и IGH/MYC проби за

DAKO AutoStainer Link48 и PT Link

4 можност за работа преку ноќ со одложен почеток;
4 потполна следливост и изготвување извештаи врз основа
на индивидуалните стакла, пациенти, протоколи и реагенси;
4 одвојување на токсичниот отпад на: опасен (hazardous) и
растворлив во вода;
4 двонасочно поврзување со LIS (лабораториски информациски систем), можност за читање оригинални LIS бар-кодови;
4 содржината на налепниците за стаклата може да се програмира и да се дефинира од страна на корисникот;
4 поврзување до три инструменти на ист компјутер преку
софтверот DakoLink, заедно со три инструменти PT Link.

Kontakt:
Анета Мишевска, м-р фарм.
tel.: 02/20 31 193
mob.: 071/306 002
e-mail: aneta@farmahem.com.mk
лимфоми), како и интерпретација на резултатите под микроскоп од страна на патолозите.
Пробите SureFISH DNA се разликуваат од сите останати проби
по уникатната технологија на произведување со што се избегнува присуство на повторувачки делови од ДНА и неспецифични сигнали. Agilent Technologies има повеќе од 2000 различни
проби SureFISH во своето портфолио и постои можност лекарите сами да креираат проба според своите потреби, а Agilent
да ја произведе.
Со оваа работилница се постигна зголемување на квалитетот
на добиените сигнали на ткивните пресеци обоени со пробите
FISH, зголемување на бројот на различни проби коишто рутински ќе се користат, скратување на времето потребно за анализа од два на еден ден, сѐ со цел да се постигне брзо и правилно
дијагностицирање на голем број заболувања.
Informator za ponudata na Farmahem | 7
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ARCHITECT STAT HIGH SENSITIVE TROPONIN-I ASSAY

РЕДЕФИНИРАЊЕ НА ПРЕЦИЗНОСТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА
ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ КАЈ АКУТНА БОЛКА ВО ГРАДИТЕ
УЛОГАТА НА ВИСОКО СЕНЗИТИВЕН
ТРОПОНИН I (hsTnI)

НАМЕНА

 Помош при проценка на пациенти со акутен коронарен синдром (ACS);
 Студиите покажале дека cTnI може да биде индикатор на срцевиот ризик
кај пациентите со нестабилна ангина и со ACS;

 cTnI резултатите може да се користат при донесување одлуки за третман на нестабилна ангина и NSTEMI (не-ST елевација на сегментот MI);

 Студиите покажале дека кај општата популација или кај пациентите со
стабилни кардиоваскуларни заболувања (CVD), покачените нивоа на
тропонин се поврзани со структурни срцеви заболувања, ризик од идните кардиоваскуларни состојби и смртност;

 Студиите покажуваат дека покачените вредности на тропонин се индикативни за идниот ризик кај пациенти подложени на хемотерапија,
други хируршки интервенции или кај пациенти со срцева слабост

Тестот ARCHITECT stat hsTnI е хемилуминисцентен имунотест (CMIA) за квантитативно одредување на кардиолошки Тропонин-I (cTnI)
во човечка плазма и серум на ARCHITECT
iSystem со можност за протокол STAT ;
Вредностите на cTnI се користат како помош
во дијаг
нос
тицирање миокарден инфаркт
(МI) и како помош во процената на 30-дневна
и 90-дневна прогноза во однос на смртноста
од сите причини и главни несакани срцеви состојби (МАСЕ) коишто се состојат од миокарден инфаркт, реваскуларизација и смрт кај пациенти кои имаат симптоми коишто укажуваат
на акутен коронарен синдром (ACS).

КОЈА Е ВРЕДНОСТА?
Тестот ARCHITECT STAT hsTnI обезбедува брзи, точни и сигурни резултати коишто им овозможуваат на лекарите
самоуверено да отпуштат или да задржат пациенти со сомневање за акутен коронарен синдром.

ПЕРФОРМАНСИ ОД КЛИНИЧКИТЕ
ИСПИТУВАЊА
TАБЕЛА 1: ПРЕЦИЗНОСТ НА ARCHITECT STAT hsTnI

ОПИС

99-ти ПЕРЦЕНТИЛ ПРЕЦИЗНОСТ

Во публикувана студија на
19 различни добавувачи
на кардиолошки
Тропонин-I stat hsTnI,
тестот детектирал

Жени

15.6 pg/mL (ng/L)

5.3% CV

Мажи

34.2 pg/mL (ng/L)

3.5% CV

96%

4.0% CV

од здравата популација
над LOD.2

Општо

26.2 pg/mL (ng/L)

CHOOSE TRANSFORMATION
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СПЕЦИФИКАЦИИ на ARCHITECT STAT hsTnI
МЕТОД И ФОРМАТ

Тест CMIA во два чекори со можност за
протокол STAT

ЕДИНИЦИ МЕРКИ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ

pg/mL; алтернативна SI единица = ng/L

ИНТЕРВАЛ НА МЕРЕЊЕ

10 pg/mL (ng/L) до 50,000 pg/mL (ng/L)

ВРЕМЕ ДО ПРВИОТ РЕЗУЛТАТ

STAT 18 min

НИВОА НА КОНЦЕНТРАЦИЈА
НА КОНТРОЛИ

Ниско: 20 pg/mL (ng/L);
Опсег = 12.0–28.0 pg/mL (ng/L)
Средно: 200 pg/mL (ng/L);
Опсег = 120.0–280.0 pg/mL (ng/L)
Високо: 15,000 pg/mL (ng/L);
Опсег = 9,000.0–21,000.0 pg/mL (ng/L)

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ТЕСТОТ ARCHITECT STAT hsTnI
 Одлична прецизност за донесување
медицински одлуки

 10% CV <99-ти перцентил
 Зголемена моќ на детекција на здрави
субјекти под 99-ти перцентил
 Горен динамичен опсег на 50,000 pg/mL
(ng/L)
 Химерно антитело за хетерофилна робусност
 Ниска контрола таргетирана блиску до медицинска одлука

ГРАНИЦА НА КВАНТИФИКАЦИЈА (LOQ) ≤10 pg/mL (ng/L)
ГРАНИЦА НА ДЕТЕКЦИЈА (LOD)

LoD опсег од 1.1 до 1.9 pg/mL (ng/L)

ГРАНИЦА НА СЛЕПА ПРОБА (LOB)

LoB опсег од 0.7 до 1.3 pg/mL (ng/L)

99-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ; ПРЕЦИЗНОСТ НА
99-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ

Сите = 26.2 pg/mL (ng/L); 4.0%CV
Жени = 15.6 pg/mL (ng/L); 5.3%CV
Мажи = 34.2 pg/mL (ng/L); 3.5% CV

10% CV

4.7 pg/mL (ng/L)

ТИП НА ПРИМЕРОКОТ
ВОЛУМЕН НА
ПРИМЕРОКОТ

Серум: со и без сепаратор; серум со активатор
на тромб на база на тромбин
Плазма: литиум хепарин со и без сепаратор;
K2 EDTA и K3 EDTA
Приоритет: 210 μL за првиот тест плус
160 μL за секој дополнителен

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАРАЧКА
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Реагенс ARCHITECT STAT hsTnl

ARCHITECT System има сеопфатно
имунолошко мени. Листата на
производи може да ја погледнете
на abbottdiagnostics.com.

БРОЈ НА ЛИСТА
100 Test Kit: 3P25-25, 26
500 Test Kit: 3P25-35, 36

Калибратори ARCHITECT STAT hsTnI (6 нивоа, A-F)

3P25-01, 02

Контроли ARCHITECT STAT hsTnI

3P25-10, 11

Мануелен дилуент за повеќе испитувања ARCHITECT i

7D82-50

Е-тест датотека ARCHITECT STAT hsTnI

достапен на abbottdiagnostics.com

CHOOSE TRANSFORMATION

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

ABBOTTDIAGNOSTICS.COM
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НАЈНОВА ГЕНЕРАЦИЈА НА АНАЛИЗАТОР
ЗА АЦИДОБАЗЕН И МЕТАБОЛЕН СТАТУС
ВО OДДЕЛОТ ЗА КАРДИОХИРУРГИЈА
ВО КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА
„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ – СКОПЈЕ
Соработката на Фармахем со Клиничката болница „Аџибадем
Систина“ започна 2005 година со инсталацијата на анализаторот за ацидобазен статус и метаболити Stat Profile Prime CCS,
во Одделот за хируршка интензивна нега.
Подоцна, како понов и пософистициран, во 2017 година е инсталиран и Stat Profile Prime Plus во Одделот за интензивна
кардиохирургија. Кај овој анализатор, покрај стандардното
мени за гасни анализи (pH, рCO2 и рO2), вклучени се и резултатите за хематокритот, хемоглобинот, сатурацијата на кислород
и јонизиран магнезиум, со што се добива комплетна слика за
функцијата на белите дробови и кислородниот статус. Лесен
за ракување, целосно автоматизиран, овој анализатор е еден
од најбрзите во изработката на крвните примероци и презентирањето на резултатите, со можност за архивирање на добиените податоци.
Технички карактеристики за Stat Profile Prime Plus:
4 можност за мерење на следниве параметри: pH, pO2, pCO2,
Hb(m), SO2% (m), Hct, Na+, K+, Cl-, iCa, Gluc, Lac, BUN, Creat, iMg
O2Hb, COHb, MetHb, HHb, FHb, TBili;
4 можност за калкулирање на следниве параметри: A, a/A,
A-aDO2, GAP (K), BEecf, BEb, BUN/Creat, eGFR, Hb(c), HCO3-,
nCa, nMg, nCa/nMg, O2Cap, O2Ct, OSM, P50, pO2/FIO2, Qsp/
Qt, RI, SBC, SO2%c, TCO2, Temp pH/ pCO2/ pO2: Temp Patient
Corrected, CaO2, CcO2, CvO2, C(a-v)O2, AVDO2;
4 можност за работа со артериска, венска, капиларна и полна
(хепаризирана) крв;
4 мал волумен на примерок потребен за анализа: 145 µL;
4 време потребно за добивање резултати за целосен панел: 2
минути;
4 начин на нанесување примерок: шприц, вакутајнер, ампули
и/или капиларно цевче без никаков додатен адаптер;
4 употреба на микросензорна картичка во која се вклучени
сите сензори за мерење на бараните параметри, со стабилност во анализаторот до 16 дена;
4 калибрација во две точки може да се прави на секои 2 часа,
калибрација во една точка на секои 45 минути или со секој
примерок, а мануелната калибрација може да се прави во
секое време;
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4 за активирање (хидрирање и калибрирање) на микросензорната картичка потребни се само 45 минути, по кои анализаторот е спремен за анализирање;
4 калибраторите и кeртриџите QC (quality control) се спремни за употреба и лесно се заменуваат за само неколку секунди;
4 поседува уникатна технологија со која се спречува затнување на анализаторот од коагулум;
4 кeртриџот за калибрација е одвоен од микросензорната
картичка, со што се добива максимална искористеност;
4 контејнерот за отпад е интегриран во самиот кeртриџ за
калибрација со што се намалува контактот со отпадниот
материјал, негово отстранување, а со тоа и ризикот од инфекција на корисникот;
4 на барање на корисникот, постои можност за користење
автоматски контролен кeртриџ со кој се врши автоматска
контрола на квалитетот.
Nova Biomedical е светски лидер во развојот на технологијата
во областа на гасните и електролитните анализатори. Заедно
со нив, Фармахем ги следи новите светски трендови и на најдобар можен начин придонесува за нивното инкорпорирање, со
постојана едукација и комуникација со клиентите.

Контакт:
Марија Коцевска, дипл. молек. биолог
тел.: 02/20 31 193
моб.: 070/33 37 09
e-mail: marija@farmahem.com.mk
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ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ПЗУ „ДИЈАГНОСТИКА
ФАРМАХЕМ“ СО SYSMEX XS-1000I - AВТОМАТСКИ
ХЕМАТОЛОШКИ AНАЛИЗАТОР СО ПЕТДЕЛНА
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА ЛЕУКОЦИТИТЕ

Во ПЗУ ,,Дијагностика Фармахем“ е набавен анализатор Sysmex
XS-1000i за одредување на 21 хематолошки параметар, којшто
директно ги мери: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, NEUT #, LYMPH #,
MONO #, EO # и BASO #, ги пресметува или ги изведува: MCV,
MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-СV, MPV, ги дава во проценти диференцираните: WBC, NEUT %, LYMPH%, MONO%, EO % и BASO %.
Хематолошкиот анализатор дава три хистограми од WBC, RBC
и PLT и еден скетерограм, со порака на екранот дали примероците на пациентите се нормални или имаат некаква абнормалност. Sysmex XS-1000i ги брои црвените крвни клетки (RBC)
и тромбоцитите (PLT) , дури и кај примероците со екстремно
ниски или невообичаено високи концентрации. Хематокритот
(HCT) директно се определува врз основа на бројот и волуменот на секој поединечен RBC, хемоглобинот (HGB) се конвертира во SLS-хемоглобин со нецијаниден метод. Испитувањата
на нумерички и/или морфолошки наоди од комплетната крвна слика се корисни за дијагностицирање состојби на болест
како: анемии, леукемија, алергиски реакции, вирусни, бактериски и паразитски инфекции. Тридимезионалното мерење за
диференцијација на WBC ги разликува нормалните популации
WBC од абнормалните популации на WBC и на примероците на
пациенти каде што бројот на WBC е низок. За разлика од триделната диференцијација на леукоцитите (NEUT, MXD, LYMPH),
се избегнуваат прашањата дали има лимфоцитоза, еозинофилија, неутропенија, моноцитоза, абнормални/атипични лимфоцити или незрели клетки. Диференцијацијата на WBC ги класифицира неутрофилите (NEUT). Неутрофилијата се користи
за дијагностика на инфекции и инфламација, неутрофилија
индуцирана од лекови (кортикостероиди и др.), акутен стрес
(физички, емоционален), леукемии (ретко), гихт, ревматоиден артрит, тиреоидитис, траума, бременост. Неутропенија се
наоѓа при анемија, бактериска инфекција, хемотерапија, грип
или други вирусни болести, изложеност на радијација и др. Со
класифицирање на лимфоцитите (LYMPH) може да се забележи
изразена лимфоцитоза, кај хронична лимфоцитна леукемија,
инфективна мононуклеоза и кај пертусис. Лимфопенијата се
среќава при хемотерапија, ХИВ-инфекција, леукемија, сепса,
изложеност на зрачење. Кај моноцитите (МОNО) може да се забележи моноцитоза при хронично инфламаторно заболување,
туберкулоза, вирусна инфекција, како што се мали сипаници,

мононуклеоза и заушки. Еозинофилите (ЕО) може да се покачени при еозинофилија коjашто, пак, се јавува при алергија,
астма, алергиски ринитис, уртикарија, паразитни инфекции,
инфекција со аскарија, трихиноза, ехинококоза, хумана токсоплазмоза, инфекција со тропски паразити, медикаменти, кожни
заболувања (егзем, пемфигус, псоријаза, херпетиформен дерматитис, прурит). Еозинопенија има при септични и инфективни болести во акутни состојби, при паразитарни болести како
маларија или уремии. Кога се зголемени базофилите (BАSО)
доаѓа до базофилија којашто може да се најде кај мијелоична
леукемија, полицитемија, хемолитичка анемија и хемофилија.
Броењето на WBC може да му помогне на докторот полесно да
утврди дали симптомите се резултат на високи или ниски нивоа на WBC, а нивната диференцијација може да помогне за
побрзо поставување на точна дијагноза, лечење и прогноза на
болеста.

Kontakt:
Бисерка Симоновска, дипл. фарм.
спец. мед. биохемија
тел./факс: 02/20 31 905
моб.: 071/30 60 19
e-mail: biserka.lab@farmahem.com.mk
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БРЗА И ЕФИКАСНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА
СО ПРОИЗВОДИТЕ НА
DR. SCHUMACHER

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА РАЦЕ И КОЖА
Сите дезинфектанти на Dr. Schumacher
наменети за дезинфекција на раце и
кожа имаат активни компоненти коишто не се наталожуваат во кожата
во текот на користење и дополнително содржат додатоци (емолиенти) коишто ја одржуваат кожата здрава при
секојдневниот стрес кој ѝ се нанесува.
Претставник на оваа група дезинфектанти е Асептоман кој е ефикасен против сите бактерии, вклучувајќи ја и бактеријата на туберкулоза
(MTB) и MRSA. Тој е исто така ефикасен и против сите обвиени
вируси, ротавируси и норовируси.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПОВРШИНИ
Дезинфекцијата и чистењето на површини се од особена важност за одржување на хигиената во сите медицински институции и во прехранбената индустрија. Dr. Schumacher со своето
портфолио покрива голем број материјали на кои може да се
врши дезинфекција.

Ултрасол актив е концентрат во прав
којшто има широк опсег на дејство,
супериорни перформанси и широка
компатибилност со материјали. Базиран е на пероцетна киселина во
алкален раствор. Со оваа формула,
Ултрасол актив е одличен во отстранувањето органска контаминација.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ИНСТРУМЕНТИ
За чистење и дезинфекција на
инструменти се применуваат марамчињата Kлинисепт форте
коишто вршат основна и брза
дезинфекција, а се базирани на
кватерни амониумови соединенија. Во својот состав не содржат
алдехиди, феноли и алкохоли.
Може да се користат во медицински институции за чистење ендоскопски сонди, но и во прехранбената индустрија.

Еден од претставниците за брза дезинфекција е Дескосепт АФ. Тоа е
готов алкохолен раствор на база на
етанол и кватернерни амониумови
компоненти којшто не содржи алдехиди. Има бактерицидно дејство
(вклучуваќи ја и MRSA) и вируцидно
дејство (вклучувајќи ги полио-, адено-, рота- и норовирусите).

Kontakt:
д-р Дејан Илиќ
тел.: 02/20 31 193
моб.: 070/35 90 05
e-mail: dejan@farmahem.com.mk
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Плуразим екстра е триензимско средство
за чистење оперативни инструменти и ендоскопи. Тој се применува на голем број
различни материјали. По состав е комбинација од површински активни нејонски
сурфактанти коишто се стабилизирани со
троен ензимски комплекс. Ваквиот состав
овозможува ефикасно отстранување органска контаминација од протеини, коагулирана крв, мукус, масти и фекални материи.

Контакт:
Зоран Настов, дипл. инж. по биологија
тел.: 02/20 33 833, 20 31 193
моб.: 070/36 44 65
e-mail: zoran@farmahem.com.mk
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РЕВОЛУЦИОНЕРНИТЕ ИНОВАЦИИ
ВО НОВАТА СЕРИЈА 5110 НА ICP-OES
ОД AGILENT TECHNOLOGIES

Новата серија 5110 на ICP-OES од Agilent Technologies донесе
многу новини и подобрувања во анализите на примероците од
интерес. Со интуитивниот дизајн на оптиката и дихроичниот
спектрален комбинатор, Agilent Technologies овозможи
синхронизирани аксијални и радијални мерења. Брзината
на снимање со сихронизираниот вертикален двоен режим на
работа е зголемена за 55%, додека потрошувачката на аргон е
намалена за 50%.
Инструментот овозможува мерење на сите бранови должини
со единично снимање на примерокот, со што се зголемува
прецизноста на мерењата.
Инструментот е опремен со цврст радиофреквентен извор
којшто обезбедува стабилна плазма.
Вертикалната поставеност на горилникот (torch) на инструментот овозможува да се анализираат и најкомплицираните
примероци – од тешки матрикси до испарливи органски
растворувачи. Дизајнот на горилникот овозможува негова
лесна замена. Инструментот автоматски го порамнува
горилникот, со што секогаш се поставува во оптималната
позиција. Ова директно влијае врз брзината на стартување на
мерењето и обезбедува репродуцибилни перформанси.
Инструментот може да се поврзе со автоматски апликатор за
примероци SPS 4 којшто има капацитет од 360 позиции.
Опционалниот напреден систем вентили обезбедува
намалување на времето потребно за плакнење и аплицирање
на примерокот и со тоа ја намалува цената на чинење на
анализата.
Инструментот е изработен од материјали отпорни на корозија,
а внатрешниот позитивен притисок ги отстранува киселите
пареи од внатрешноста. Со ваков дизајн, 5110 ICP-OES од

Agilent Technologies е погоден за работа дури и во средини со
навистина тешки услови.
Софтверот за контрола на инструментот овозможува лесна
и едноставна работа. Спектралните интерференции лесно
се коригираат со техниката FACT (Fast Automated Curvefitting Technique) или со добро познатата техника IEC (InterElement Correction), со што значително се зголемува точноста
на резултатите дури и во комплексни матрици. Со опцијата
IntelliQuant софтверот дополнително го скенира целото
подрачје на бранови должини, што дава можност за брза
идентификација и полуквантификација на аналитите од
интерес. Опцијата MultiCal обезбедува паралелно следење
на две или повеќе бранови должини за секој елемент што
обезбедува сигурност во точноста на добиените резултати.

Контакт:

Контакт:

Цветан Стојчевски, дипл. инж. по хемија
тел.: 02/20 31 193
моб.: 070/36 44 72
e-mail: cvetans@farmahem.com.mk

Зоран Настов, дипл. инж. по биологија
тел.: 02/20 33 833, 20 31 193
моб.: 070/36 44 65
e-mail: zoran@farmahem.com.mk
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ПРВО МЕСТО ЗА ИНОВАТИВЕН
ПРОИЗВОД - КУЛТУРАТА
DELVO®CHEESE CT-LIGHT
ЗА СИРЕЊЕ И КАШКАВАЛ СО
НИСКА СОДРЖИНА НА МАСТИ
Во 2017 година, на саемот Food Ingredients Europe, компанијата
DSM освои прво место во сегментот на иновативни производи
со културата Delvo®Cheese CT-Light. Оваа култура овозможува
да се произведат сирење и кашкавал од обезмастено млеко.
Содржината на мастите во крајниот производ е намалена за
30%, притоа вкусот и текстурата остануваат исти без употреба
на дополнителни адитиви и стабилизатори.
Со ова се овозможува производство на сирење со намалени
калории, а притоа потрошувачите и натаму ќе уживаат во
истиот вкус како на полномасните сирења и кашкавали.

MAXIREN XDS
- НОВА ГЕНЕРАЦИЈА
НА СИРИЛО ОД DSM
Сириште создадено од хроматографски прочистен ензим
химозин. Toa го зголемува приносот на добиеното сирење
и кашкавал, го намалува дозирањето, го поевтинува

производниот процес и ја зголемува флексибилноста.
Исто така, се избегнува загорчувањето на кашкавалот во
подоцнежните фази од зреењето.

РАСТЕГЛИВОСТ

СУРУТКА

Maxiren XDS создава кашкавал со
карактеристична способност на
растегнување и специфични својства
при печење, при што се добиваат
единствени ефекти кога се користи за
приготвување пица.

Maxiren XDS ја зголемува вредноста
на сурутката добиена со него. Тоа е
единственето сириште на пазарот
коешто има ниска температура на
инактивација помеѓу 660 С и 730 С.

КОАГУЛАЦИЈА

РЕНДАЊЕ И СЕЧЕЊЕ

Maxiren XDS е нов и единствен ензим
којшто работи специфично во раната
фаза на коагулација на млекото.
Оваа карактеристика и неговата
слаба протеолитичка активност
придонесуваат за флексибилност во
производството во сите негови фази.

Maxiren XDS, со ниската протеолитичка
активност и специфичната структура,
овозможува кашкавалот да има
единствена способност за рендање и
сечење во сите фази од неговиот рок
на траење.
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ВРВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ СО
НАЈГОЛЕМА ЕКОНОМИЧНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛЕН МЛЕКОАНАЛИЗАТОР LACTOSTAR
Лактостар е апарат за хемиска анализа на млеко со целосно
автоматизиран систем за чистење и калибрација, за брзо и
прецизно определување на следниве параметри:
Параметри

Мерен интервал Повторливост

Масти

0,00% до 40,00%

± 0,02%

Протеини

0,00% до 10,00%

± 0,03%

Лактоза

0,00% до 10,00%

± 0,03%

SNF (Сува материја
без масти)

0,00% до 15,00%

± 0,04%

Минерали

0,01% до 5,00%

± 0,02%

Точка на мрзнење
Густина

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
АНАЛИЗА НА
ПРИМЕРОЦИ

до 90/h

ВОЛУМЕН НА
ПРИМЕРОК

oд 12 mL до 20 mL

ПРИКЛУЧОЦИ

1 х паралелен, 1 х сериски
(RS 232/9.6000 baud), USB

ДИМЕНЗИИ

43х20х43 (ДхВхШ) 15,7 kg

НАПОЈУВАЊЕ

230 V / 115 V AC (50…60 Hz) 180 W

Мерењата се прават во посебни мерни ќелии со помош на термална анализа и мерење на
кондуктивноста:

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

Контакт:
Јордан Алулоски, дипл. инж. техн.
тел.: 02/20 33 832, 20 31 193
моб.: 071/39 39 01
e-mail: jordan@farmahem.com.mk
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TRISOMY TEST – ЗА МИРНА БРЕМЕНОСТ

Генетската информација
на човекот е запишана
во хемиската структура
на ДНК – сместена
во хромозомите во
клеточното јадро. Во
јадрото на здрав човек
има 46 хромозоми, орга
низирани во парови
(23 од таткото и 23 од
мајката). За полесна идентификација, хромозомските пaрови
се нумерирани од 1 до 22. Последниот хромозомски пар се
состои од полови хромозоми, означени како X и Y. Ако овој
хромозомски пар е составен од два X хромозоми, тогаш полот е
женски, а ако е составен од еден X и еден Y хромозом, станува
збор за машки пол. Репродуктивните клетки (сперматозоидите
и јајце-клетките) содржат точно една половина од 46
хромозоми, односно 23 хромозоми. По оплодувањето, со
комбинација на 23 хромозоми од мајката и 23 хромозоми
од таткото, се создава ембрион, којшто повторно содржи 46
хромозоми.
Меѓутоа, во раната фаза
од клеточната делба
може да настане случајна
грешка, при што во
некој од хромозомските
парови може да се појави
уште една, дополнителна хромозомска копија. Оваа појава се
нарекува трисомија.
Најчести трисомии коишто се појавуваат кај човекот се:
4 трисомија 21 (Down syndrome),
4 трисомија 18 (Edward syndrome),
4 трисомија 13 (Patau syndrome).
Trisomy test е вистинскиот избор за навремена детекција на
трисомиите 21, 18 и 13, како и за одредување на полот на
бебето.
Trisomy test plus, покрај најчестите трисомии 21, 18 и 13 (Down,
Edwards и Patau syndrome), може да детектира и абнормалности
на половите хромозоми (Turner syndrome, Klinefelter syndrome,
XYY syndrome и XXX syndrome), одредени микроделеции
(DiGeorge syndrome, Prader Willi syndrome and Angelman
syndrome, Cri-du-chat syndrome, 1p36 deletion syndrome, WolfHirschhorn syndrome) и полот на бебето.
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Кога се препорачува Trisomy test?
4 возраст над 35 години;
4 забременување со помош на IVF;
4 позитивен биохемиски скрининг;
4 ултразвучен скрининг што укажува на зголемен ризик од
трисомија 21, 18 или 13;
4 дијагностицирани хромозомски абнормалности на фетусот
во претходни бремености;
4 при повторливи спонтани абортуси;
4 за да се избегне амниоцентеза кај пациентки со зголемен
ризик од спонтан абортус, нарушување на процесот на
коагулација на крвта, Rh инкомпатибилност, фиброиди или
миоми на матка, placenta praevia;
4 за секоја бремена жена почнувајќи од единаесеттата
недела, за мирна бременост.
Споредено со другите скрининг-методи, Trisomy test:
4 има поголема сензитивност и специфичност;
4 ја сведува на минимум можноста од погрешни позитивни
резултати;
4 го намалува бројот на пациентки за амниоцентеза;
4 нема никаков ризик за мајката и бебето.
АНАЛИЗИ

TRISOMY test

TRISOMY test +

Трисомија

Down syndrome
(trisomy 21)

Down syndrome
(trisomy 21)

Трисомија

Edwards syndrome
(trisomy 18)

Edwards syndrome
(trisomy 18)

Трисомија

Patau syndrome
(trisomy 13)

Patau syndrome
(trisomy 13)

Одредување на пол

по желба на пациент

по желба на пациент

Абнормалности на
полови хромозоми

-

Turner syndrome
(45,X)

Абнормалности на
полови хромозоми

-

Klinefelter syndrome
(47,XXY)

Абнормалности на
полови хромозоми

-

XYY syndrome
(47,XYY)

Абнормалности на
полови хромозоми

-

XXX syndrome
(47,XXX)

Микроделеционен
синдром

-

DiGeoge syndrome
(22q11)

Микроделеционен
синдром

-

Prader-Willi syndrome and
Angelman syndrome (15q11)

Микроделеционен
синдром

-

Cri-du-chat syndrom
(5p15)

Микроделеционен
синдром

-

1p36 deletion syndrome

Микроделеционен
синдром

-

Wolf-Hirschhorn syndrome
(4p16.3)

7–10 работни дена

7–10 работни дена

27.800 ден.

34.000 ден.

Издавање на
резултати
Цена

Kontakt:
Васе Калајџиска, м-р биохемија
тел./факс: 02/24 03 355
e-mail: vase.lab@farmahem.com.mk

Design: Koma Lab.

Trisomy test е неинвазивен скрининг-тест со висока прецизност,
којшто преку крвта на мајката може да открие присуство на
фетални хромозомски абнормалности и да го одреди полот
на фетусот во почетокот на бременоста. Имено, уште од
самиот почеток на бременоста, деоксирибонуклеинската
киселина (ДНК) од фетусот почнува да циркулира во крвта на
мајката. Почнувајќи од единаесеттата недела од бременоста,
со земање примерок на крв од мајката може да се изолира
доволна количина на фетална ДНК, со чија анализа може да се
детектираат одредени фетални хромозомски абнормалности.

