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В   ТОЗИ  БРОЙ:

Можете да се абонирате безплатно за това издание. 
изпратете електронно писМо с текст “абонаМент“ на 
адрес: spisanie@aquachim.bg 
на същия адрес Можете да изпращате своите 
въпроси, коМентари и препоръки.

 

DOCUREADER 2/PRO – СЪВРЕМЕННИ УРИННИ 
АНАЛИЗАТОРИ НА „ELEKTRONIKA 77“  

ЛАМИНАРНИ БОКСОВЕ “AIRSTREAM” - 
ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН ПОТОК

АНАЛИЗ НА АЗОТ В ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
ПРИ ПО-БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА СИСТЕМА ЗА 
МЕМБРАННО ФИЛТРУВАНЕ НА „ПАЛ”

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ 
ВОДИ ПРЕДИ И СЛЕД ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ 

АКВАХИМ АД 
представя новия 
стандарт в клиничната 
фотометрия 

„StarDUST MC 15“



Уважаеми колеги и приятели, 
нека да е лято! наближава времето на заслужените отпуски и нашият скромен колектив също ще си позволи тради-
ционното прекъсване в списването на електронното ни издание. следващият брой е планиран за септември.

в този брой основното ударение е поставено върху два типа анализатори, съответстващи на потребностите на 
всяка клинична лаборатория. най-напред няколко думи за новите уринни аналитични системи на унгарската фирма 
„електроника 77” с общо наименование „докУрийдър 2”. те работят с тест-ленти с 11 показателя, разполагат с цве-
тен екран с допир, разширена и патентована технология за отчитане и производителност от петдесет проби на 
час. тези анализатори намаляват ролята на субективния фактор при извършване на определенията, а могат да се 
свържат и с лабораторната информационна система (лис). другият тип анализатори е производство на немската 
фирма „диасис”, който се нарича „стардъст Мси15”. нека това „Стар.. ” в наименованието не ни заблуждава твърде, 
то идва от английската дума за звезда = символ на високо качество. този великолепен автомат на фотометричен 
принцип е много подходящ за малки и за спешни лаборатории и е толкова бърз, че докато си изпиете кафето и вече 
сте отхвърлили работа за половин ден!

без да издавам всичко още във въведението, ще отбележа, че нашият стремеж да подпомогнем колегите в правилния 
избор на ламинарни боксове този път е изразен в модификацията „еърстрийм” на световно известния производител 
„еско”. тези боксове са с вертикален и хоризонтален поток и за разлика от кабинетите за биобезопасна работа тряб-
ва да се използват при дейности без опасност за работещия!

понякога по-безопасна работна среда може да се създаде, ако в лабораторията се използват готови за работа реак-
тиви. не тепърва да теглиш и разтваряш, а направо да си работиш! такъв е подбраният пример с борната киселина, 
която иначе за неспециалиста си звучи съвсем безобидно, но колегите знаят, че при невнимателно боравене тя има 
съкрушително действие върху репродуктивните ни системи.

но навън времето е прекрасно. дори малко по-горещо от желаното…

Затова – успешно приключване на полугодието и засилване на имунитета – сред природата!

доц. д-р борислав великов
председател на съвета на директорите на акваХиМ  ад
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DoCUReaDeR 2/ PRo – урИннИ АнАлИзАторИ, КоИто съотВетстВАт нА 

ВАшИте нужДИ

новите системи уринни анализатори на унгарската фирма производител „Eлектроника 77” 
са в две версии: „DocUReader2” и „DocUReader2Pro” и са проектирани за отчитане и 
оценка на уринни тест-ленти с 11 показателя. 
и двете системи са с компактен дизайн и предлагат по-широки функции, с което могат да 
отговорят адекватно на нуждите на всяка лаборатория от автоматизация на уринния ана-
лиз и проследимост на качеството в диагностичния процес. 

ЗА ТОВА ДОПРИНАСЯТ И СЛЕДНИТЕ ДОСТОЙНСТВА:

•	 Работа с интуитивно меню с цветен сензорен (с докосване) екран;
•	 Автоматично започване на измерването с поставяне на лентата с уринната 

проба;
•	 Разширена и патентована технология на отчитане;
•	 Производителност от 50 проби на час;
•	 Автоматизирано отпечатване на пациентския резултат;
•	 Наличие на бар-код четец и външна клавиатура за въвеждане на данните на па-

циента.

двете нови версии настолни уринни анализатори се отличават с изключително лесна упо-
треба, ефективност на разходите и високо качество. това намалява до минимум субектив-
ните грешки от ръчното отчитане на показателите и дава сигурни и точни резултати за 
клинициста и пациентите. ползите от работата с автоматизираните уринни анализатори 
„DocUReader2” и „DocUReader2Pro” са много, но от особено важно значение е опростя-
ването на документалните записи, тъй като системата може да се свърже с лис (лабо-
раторно-информационна система) и с това многократно да се увеличава ефективността в 
лабораторния процес, а оттам и по-бързото диагностициране на пациентите.
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(В.Ж.)

Технически и функционални характеристики

За повече информация натиснете тук!

Характеристика на консуматива (тест-ленти) „LabStrip U11 Plus”:

б

http://www.aquachim.bg/site/files/html_documents/DocUReader2_flyer.pdf
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КАК да изберем верния про-
дукт за точното приложение?

КАбИнет с лАМИнАрен потоК
(лАМИнАрен боКс)

КАбИнет зА бИобезопАснА
рАботА  

Ламинарните боксове са проектирани да осигу-
ряват защита на продукта, не на оператора. За-
това трябва да се използват при дейности без 
опасност за работещия.

основни приложения: работният материал трябва да се запази чист, без 
прах или стерилен и без риск за оператора:

•	 Растителни тъканни култури;
•	 Приготвяне на стерилни хранителни средии разливане на петри.
•	 Производство на оптични лещи (контактни и др.);
•	 Електронна промишленост;
•	 Производство и обслужване на оборудване за самолети;
•	 Контрол на качеството в хранително-вкусовата промишленост;
•	 Всяко приложение, изискващо приток на чист или стерилен въздух.

Ламинарни боксове “Airstream®”- вертикален и хоризонтален поток

Продължение 
от брой 4/2012 г.



06

(М.М.)

пр ъВ Избор за прозорливи изследователи , зАЩото сА

Ламинарни боксове „Airstream®” на 

отлична комбинация от стойност, конструкция с високо качество, ниски нива 
на работен шум и широк продуктов обхват, подходящ за всички бюджети.

Следва продължение
Ламинарни боксове „Airstream®”- вертикален и хоризонтален 
поток в пет размера: 0,6; 0,9; 1,2; 1,5 и 1,8 m.

Двигател: 
енергийно ефективен, 

компактен дизайн, 
плосък профил, 

с охлаждане. 

Филтър „HEPA”: 
ефективност > 99,999% 
при частици с размери 

0,1 до 0,3 μm.

Ергономична 
конструкция: 

удобна за работа 
с преден панел 

под ъгъл, заоблени 
ръбове и стъклени 
странични стени.

Микропроцесорен контрол 
„Sentinel®”:

за входящ и изходящ поток, 
осветление и УВ; стойности 

в реално време.

Работни 
повърхности:

лесно почистване, 
защитени от разлив; 
с антимикробно по-

критие .
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АКВАХИМ АД представя: 

ноВИя стАнДАрт В фотоМетрИятА  StarDUST MC 15
Уважаеми Колеги,

С удоволствие бихме искали да представим най-новия продукт на 
немската фирма „Диасис”, a именно апарата „StarDUST MC 15”.

Както човек подбира приятелите си, така и ние от АКВАХИМ АД 
– внимателно подбираме партньорите си. Поредното доказател-
ство за това е изключително бързият, лесен за работа, без нужда 
от обслужване фотометър „StarDUST MC 15”. Разбира се, с ти-
пична немска акуратност ще подкрепим нашите твърдения с фа-
кти, пред които, както знаем, и боговете мълчат. А именно:

1. Моментален старт на апарата и готовност за работа, 
което го прави подходящ за спешни центрове, както и като ре-
зервен вариант за големи лаборатории.

2. изключително висок капацитет:
- 15 х крайно точкови анализа за 1 минута = 900 проби/час;
- 15 х кинетични анализа за 4 минута = 225 проби/час;
пример: за изследването на 16 х ASAT, 16 х ALAT, 12 х LDH, 15 

х CK-NAC, 8 х GGT, 8 х ALP на обикновен фотометър ще са нужни 
5 часа, а на „StarDUST” - сАМо 20 МИнутИ.

3. Гъвкавост – с апарата могат да се изследват едновре-
менно 15 различни проби на една лента от 15 кювети – пес-
ти се консуматив и време.

4. разполага със свободни канали за запаметяване на спе-
цифични методи – удобство и пестене на време.

5. Малък обем реактив и проба – икономичен.
6. няма поддръжка.
7. резултат в 3 стъпки: накапване на проба и реактив в 

двойната кювета (отделение за реактив и проба – улеснява пос-
ледващия работен процес), поставяне на пробата в инкубатора/
смесителя и отчитане.

8. разпечатване на резултата посредством вградения тер-
мопринтер, изписване на резултатите на екран в реално време, 
предаване на данните към компютър посредством връзка тип 
“RS232”.

9. избягване на дългите, време и трудоемки почистващи про-
цедури.

10. без специални инсталационни изисквания.

*За подробности моля вижте таблицата по-долу – „Технически данни” и/или се свържете с нас.
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(Ив.П.)

„StarDUST MC 15” е подходящ за:

1. Малки лаборатории – улеснява Вашата работа, спестява Ви време (за други Ваши дейности) и консумативи.
2. средни и големи лаборатории – ако Вашият фотометър няма нужния работен капацитет.
3. спешни центрове – когато се нуждаете от бърз и лесен достъп до точен резултат.

Благодарение на нашия партньор – фирма „Диасис”/ Германия и нейните технически нововъведения в апарати като 
„StarDUST MC 15” – ние от АКВАХИМ АД с удоволствие можем да предоставим поредната иновация и улеснение за еже-
дневната работа на нашите колеги в българските лаборатории.

Технически и функционални характеристики
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Анализ на Азот в хранителни продукти и напитки 

при безопасни условия

(Здр.Ш.)

Безопасните условия на труд все по-често са водещи при организиране 
на лабораторната дейност. Редица страни, в това число и тези от Ев-
ропейската общност, въведоха „Обща система на класифициране и ети-
кетиране на опасните химични вещества” („Globally harmonized System 
of classification and labeling of chemicals”). По този начин бяха създадени 
правила за защита на здравето по най-добрия начин в съответствие с 
познанията ни за влиянието на химикалите върху човешкия организъм и 
околната среда.

създаването на безопасни условия на труд е отговорност на ръководители-
те на всяка организация, но те трябва да бъдат подпомогнати от лабора-
торните специалисти при вземането на правилни решения и да използват 
достъпните на пазара възможности за осигуряване на безопасни условия на 
труд.

ето и един пример: Методът за анализ на азот по келдал е използван в ла-
бораторната практика повече от 100 години в хранителната промишленост 
и производството на напитки.

Методът се състои от три отделни етапа:

- Разграждане;
- Дестилация;
- Титруване.

В последната стъпка се използва разредена борна киселина за титруване. 
За съжаление този реактив според „Общата система на класифициране и 
етикетиране на опасните химични вещества” е със статут на:

Какво означава едно вещество да е 
класифицирано като „токсично, 
категория 2 за репродуктивната система”?

В случая с борната киселина:

терАтоГенно влияние: води до развитието на вродени аномалии в плода;
репроДуКтИВнА тоКсИЧност: може да увреди репродуктивната сис-
тема.

Вземайки предвид тези специфични характеристики на борната киселина, 
стремежът в лабораториите е да се избегне използването й, но това 
често не е възможно поради някои нормативни изисквания.
По-безопасна работна среда може да се създаде, ако се прилагат в лабо-
раторията готови за използване реактиви. По този начин се избягва:
- претеглянето на борна киселина с потенциалните опасности за вдишва-
не и попадане върху кожата;
- разтварянето, което може да доведе до образуване на аерозоли.

„BDH Prolabo” произвежда готови за използване разтвори на борна 
киселина:
- с посочен партиден номер;
- в големи опаковки;
- с възможност за производство в опаковка според спецификацията на 
клиента;
- със сертификат за анализ.

CMR - токсично вещество за репродуктивната система,
категория 2 според Директива 67/548/ЕЕС Repr. 1B H360FD

l
l

l
l

,
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ВИсоКоКАЧестВенА сИстеМА зА МеМбрАнно фИлтруВАне
Мембранното филтруване е метод за ефективна пробоподготовка за анализ на микро-
биологичното качество на водни проби, при който изследваната течност се прекарва 
през мембранен филтър, след което филтърът се поставя върху хранителна среда и се 
инкубира. След инкубационния период се преброяват и идентифицират колониите от ми-
кроорганизми. 

новата помпа за мембранно филтруване „Sentino” на „Pall Life Sciences” значително намалява вре-
мето за пробоподготовка, като с компактните си размери спестява лабораторно пространство. из-
ползвайки акумулаторна батерия като енергиен източник, помпата “сентино” може да работи еднакво 
добре в полеви и в лабораторни условия.

(Ст.Т.)

МИнИМАлнА ВИсоЧИнА:

Малките вертикални размери на помпата 
позволяват тя да бъде поместена и използ-
вана в лабораторна камина.

фИКсИрАнИ пАрАМетрИ:

Системата отговаря на параметрите за 
мембранно филтруване, описани в стандар-
тите “US EPA”, “ISO”и “ASTM”. Това гаранти-
ра възпроизводими и надеждни резултати.

лесно поЧИстВАне:

Формата и материалите на помпата позво-
ляват лесното ѝ почистване с обикновени 
дезинфектанти.

безопАсност:

Гарантира липса на риск от имплозия.

леснА еКсплоАтАцИя:

Опростен контрол с помощта на два буто-
на, избягвайки необходимостта от сложно 
програмиране.

тръбИЧКИ зА 
еДноКрАтнА употребА:

Елиминират потенциалното натрупване на 
филми от микроорганизми и нуждата от 
почистване и стерилизация.

перИстАлтИЧнА поМпА:

Сърцето на системата е перисталтична 
помпа, която придвижва еднопосочно теч-
ността през мембраната, без необходи-
мост от вакуумна установка.

Помпата за мембранно филтруване 
„Sentino”, в съчетание с микробиоло-
гичните филтри за еднократна упо-

треба „MicroFunnelTM”, е идеалното 
решение за микробиологичен анализ на 
водни проби. 

Филтрите „MicroFunnelTM” са гото-
ви за употреба и стерилизирани с га-
ма-лъчение.



11

(Т.Р.)

На 7 и 8 юни 2012 г. в Слънчев бряг беше проведена конференция, посветена на обеззаразяването 
на питейните води и осигуряване на качеството им, организирана от Българската асоциация по 
водите. През първия ден бяха представени нови технологични решения при процесите на дезин-
фекция и водещи фирми споделиха опита си при използването на високотехнологично оборудва-
не при осигуряването на безопасна вода.

третата пленарна сесия на конференцията беше посветена на контрола на качеството на питейни-
те води. под председателството на доц. д-р борислав великов беше открит дискусионен форум за 
контрола на микробиологични и химични показатели, свързани с процесите на дезинфекция на водите. 
д-р рашева от акваХиМ направи преглед на действащото законодателство и референтните мето-
ди за микробиологични анализи на води, както и представи алтернативни методи за анализ, осигуря-
ващи резултат в рамките на 18 – 20 часа. тези алтернативни методи дават възможност за за взе-
мането на бързи технологични решения. в представянето подробно бяха описани методите за анализ 
на трихалометани – продукти, образуващи се вторично при процесите на хлориране. в следващите 
издания на бюлетина на акваХиМ ще бъдат подробно представени методите и пробоподготовката 
при тези хроматографски анализи.

На снимките: Горе – доц. Б. Великов, д-р Т. Рашева; Долу – инж.Ив. Иванов, инж. Д. Симидчиев, Г. Терзов;
Вдясно – Освен д-р Рашева и доц. Великов – П. Карачорска (най-вляво) и М. Морфова.

КонференцИя „КАЧестВо нА пИтейнИте ВоДИ - 

преДИзВИКАтелстВА И ноВИ теХнолоГИИ“
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П/M  В/T  С/w  Ч/T  П/f  С/S  Н/S

             1

2    3     4    5    6    7     8

  9  10  11  12  13  14  15 

16  17  18  19  20  21  22 

23  24  25  26  27  28  29

30  31

 

С/w

26

27

28

29

30

31

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

гр. софия 1582, ж.к. дружба 2,
бул. „проф. Цветан лазаров” 83 
тел.: (02) 807 5000; факс: (02) 807 5050
e-mail: aquachim@aquachim.bg
рецепция: (02) 807 5022

Направление “Лабораторни решения”
директор: д-р здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
отдел “лабораторна медицина”
завеждащ отдел: Маг. веска жечева
тел.: (02) 807 5074
отдел “научни изследвания и лабораторен контрол”
завеждащ отдел: д-р таня рашева
тел.: (02) 807 5067; (02) 807 5023

Направление “Фармация”
отдел “ регистрация и безопасност “
отдел “Фармацевтични продукти”
завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
 
Направление “Обучение, развитие и иновации”
отдел „обучение”
отдел „развитие”
отдел „иновации и консултантска дейност”
завеждащ отдел: Маг. любомир праматаров
тел.: (02) 807 5075

Направление “Финанси и администрация”
директор: Маг. румянка алексова
тел.: (02) 807 5079
отдел “счетоводство”
завеждащ отдел: Маг. Мартин кръстев
тел.: (02) 807 5078
отдел “логистика и ит”
завеждащ отдел: Маг. александър тодоров
тел.: (02) 807 5066
e-mail: logistics@aquachim.bg

РЕГИОНАЛНИ БЮРА

гр. пловдив 4000
ул. „кавала” Nо 20
тел.: (032) 681 325

гр. варна 9000
ул. „Марин дринов” No 53
тел.: (052) 612 080

гр. бургас 8000
ул. „рилска” No 15
тел.: (056) 844 755

гр. Монтана
ул. „клокотница” No 7
тел. (096) 301 148 

гр. русе 7000 
ул. боримечка No 9
тел.: (082) 830 329


