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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.

ЧУДЕСНИТЕ МИКРОСКОПИ НА “ЦАЙС”  

НОВИЯТ ВИСОКОЧУВСТВИТЕЛЕН ТЕСТ-НАБОР 
ЗА ТРОПОНИН “И” НА “БЕКМАН КУЛТЪР” 

ХАРМОНЕМИЯТА КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА 
ИМУНОФЕНОТИПИЗИРАНЕ С ПОТОЧНА 
ЦИТОМЕТРИЯ  

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ 
АНАЛИЗАТОР ЗА ОБЩ ОРГАНИЧЕН 
ВЪГЛЕРОД?!

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА 
ДИПЛОМНА РАБОТА

БЪДЕТЕ ВСЕ ПО-УСПЕШНИ С УНИВЕРСИТЕТА 
НА “САЙЕКС”!

Светли Великденски 
празници!

ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КОМПАНИЯ “АКВАХИМ” АД. РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.

Светли Великденски 
празници!



Скъпи приятели и колеги,     
Отново наближават светлите великденски празници, през които честваме 
възкресението на Иисус Христос. Нека се помолим за мир и благоденствие!
Два от материалите в този брой са посветени на микроскопите на “Цайс”. Лабораторният модел “Цайс 
АксиоЛаб” предлага чудесни възможности за наблюдение с използване на преминаваща и отразена 
светлина, както и флуоресценция, достигайки увеличения до хиляда и шестстотин пъти! Неговият “събрат” 
“Цайс LSM 880” е лазерен сканиращ конфокален микроскоп с изключителна разделителна способност  и е 
по-подходящ за напреднали в своите изследвания колеги.

Два са и материалите, отразяващи новости в областта на лабораторната медицина. В първия е представен 
новият тест-набор на “Бекман Култър” за високочувствително определяне на тропонин “и”. Когато 
пациентът е закаран в спешното отделение със съмнение за инфарктно състояние, скоростта и точността на 
диагнозата са от критично значение за благоприятния изход на лечението. Определянето на тропонин “и” 
в този смисъл има жизнено важно значение. По аналогичен начин представената във втората разработка 
универсална стратегия за имунофенотипизиране с поточна цитометрия позволява навременната и правилна 
диагностика и терапия на злокачествените хематологични заболявания.

Общият органичен въглерод е хидрохимична характеристика, която придобива все по-голямо значение 
в различни сфери на индустрията и при опазването на околната ни среда. Анализаторите на “Теледайн 
Текмар” са подходящи както при много ниски концентрации на въглерода в течната фаза от рода на 0,2 μg/l 
(например във фармацевтичните производства), така и при стойности 20-30 g/l при отпадъчните води.
Вярно е, че се използват различни апарати на фирмата, но все пак това са си осем порядъка, както и да ги 
погледнеш!

Знаем обаче, че общият органичен въглерод е твърде интегрална характеристика и че ако искаме да 
идентифицираме и определим поотделно органичните примеси, трябва да използваме съвременен метод 
за разделяне от типа на високоефективната течна хроматография в комбинация с масспектрометрия. 
Независимо дали сте начинаещи или напреднали в тази област ,“Сайекс” ви дава възможност да надградите 
своите знания и умения чрез платформата за иновативно обучение, наречена “Университета на Сайекс”.

Приятно и ползотворно четене!
Доц. д-р Борислав Великов
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Повече информация за технологията и възможните приложения можете да видите на електронната страница на “ZEISS Microscopy”:

 ZEISS Axio Lab.A1 и Axio Lab.A1

ЧУДЕСЕН ЛАБОРАТОРЕН МИКРОСКОП НА “ЦАЙС” 

Във Вашата лаборатория – научна или клинична, имате нужда от висококачествена 
апаратура за точни, надеждни и повторими резултати. “ZEISS AxioLab” предлага уни-
кални възможности за наблюдение с използване на преминаваща и отразена светли-
на, както и флуоресценция, при изключителна яркост и контраст. Можете да работите 
с всички класове обективи – ахроматни, неофлуарни и апохроматни, достигайки уве-
личения до 1600 пъти, както и да използвате всички типове контрастни техники. А 
заснемането и документацията на образи с най-високо качество никога не е било по-
лесно с цифровите камери и изследователския софтуер “ZEN lite” (включен към всяка 
камера “ZEISS”).

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

• Научно-изследователски центрове, кли-
нични и патологични лаборатории, крими-
налистични лаборатории, дърводобивна и 
хартиена индустрия.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• Универсален лабораторен микроскоп с коригирана за безкрайност оптика;
• IC2S оптичен концепт и съвместимост с всички класове обективи на “ZEISS”;
• Механична маса със специално покритие против надраскване;
• Модулен концепт за осветление за бърза смяна между халогенно и LED осветление;
• HAL осветление до 100 W; LED или HBO осветител (50 или 100 W);
• Възможност за добавяне на до два асистентски тубуса към микроскопа, 
превръщайки го в мултидискусионна система;
• Възможност за поляризация, добавяне на анализатор и използване на неутрални 
или интерферентни филтри.

(П.Т.)

https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/light-microscopes/axio-lab-a1-for-biology.html
https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/light-microscopes/axio-lab-a1-for-materials.html
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Новият високочувствителен тест-набор Тропонин “И” 
на Beckman Coulter - отличен аналитичен резултат

В света на най-новата клинична лабораторна диагностика събитие е не само излизането на тест-набори за нови иновативни 
показатели, но и усъвършенстването на съществуващи. Такъв е случаят с  новия високочувствителен Тропонин - Access hsTnI, 

върху платформите – “ACCESS 2” и “DxI”. Добавената стойност на теста е буквално животоспасяваща, 
защото в много ранна фаза и предразположение от сърдечна увреда, той дава информация за това.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕСТА:

• Полово определянe на праговата стойност (cut-off) – мъже/
жени (невъзможно при по-малко прецизните тестове за TnI) 
при <10% CV;
• Делта стойността е важна при внедряване в ранното 
изписване на пациентите по клинична пътека;
• Подобрява ниския обхват на измерване при LoD от 
2,3 pg/ml (ng/l);
• Снижава ефектите от промените в преданалитичната фаза и 
пречещите влияния – намалява фалшиво положителните 
резултати;
• Отлична корелация между “AccuTnI+3” и “hsTnI”;
• “Access hsTnI” е проектиран, за да се отстранят въздействи-
ята от колебанията на температурата на околната среда;
• Един каталожен номер за “Access hsTnI” реактив/калибра-
тор (B52699/ B52700);
• Срок на годност на реактива при пускането му на пазара: 
6 месеца (следващите партиди до 12 м.)
• Срок на годност на калибратора след пускането му на 
пазара: 12 м.;
• Стабилност на калибрационната крива – 63 дни;
• Калибраторите имат стабилност след отваряне 64 дни, 
при съхраняване от 2 до 10°C.

Висока чувствителност = оптимална точност = по-достоверни резултати



05

Новите тест набори за Тропонин 
измерват концентрацията му с по-голяма степен на 

аналитична чувствителност

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАКРАТКО В ТАБЛИЧЕН ВИД

• Новата твърда частица има по-голяма еднородна повърхност, 
която намалява чувствителността към неспецифично свързани-
те елементи.
• Новото Ab-сдвояване намалява смущения от налични хетеро-
филни антитела.

Подобрена чувствителност на изследването чрез нов дизайн на 
елементите за намаляване на неспецифичното им свързване:

(К.П.)
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ХАРМОНЕМИЯ –
универсална стратегия за имунофенотипизиране с поточна цитометрия

Мултипараметричната  поточна цитометрия 
(MFC) се използва най-често при иденти-
фициране и характеризиране на левкемии 
и лимфоми. Като основен елемент в диаг-
ностиката на злокачествените хематоло-
гични заболявания, MFC полезно допълва 
морфологията и дава големи възможности 
за ранни решения на клиницистите относ-
но правилната диагностика и управление 
на лечебния процес при пациентите. Ето 
защо FC анализ може да се извършва в 
много и различни лабораторни центрове в 
близост до пациентите. 

Напредъкът, постигнат през последни-
те няколко десетилетия в стабилността и 
прецизността на поточните цитометри като 
апаратура и софтуер за анализ, позволя-
ва да се получават надеждни данни във 
всяка една компетентна лаборатория. Бла-
годарение на гъвкавостта на инструмен-
тите, които сега позволяват многоцветни 
анализи, както и на големия брой налични 
реактиви, е необходимо да се определят 
най-подходящите стратегии за постигане 

на сравними резултати между отделните 
лаборатории. Освен това в литературата 
е налице голямо количество информация 
относно избора на антигените, които мо-
гат да бъдат тествани при хематологич-
ните заболявания. Въпреки това, поради 
техническата сложност, при този метод все 
още има различни нива на вариация меж-
ду отделните лаборатории. Това се дължи 
основно на местни практики в комбинации 
от моноклонални антитела (MoAbs) и тех-
нически процедури за характеризиране 
на левкемии и лимфоми, задвижвани от 
различните нива на опит при различните 
лаборатории и големия набор от налични 
реактиви и инструменти. Следователно в 
световен мащаб се използват огромен брой 
различни панели и протоколи. Несъответ-
ствията между лабораториите правят про-
блематично сравнението на резултатите 
от мултипараметричната поточна цитоме-
трия, независимо дали се отнася до даден 
пациент, който е подложен на последваща 
грижа, или става въпрос за по-добро ха-
рактеризиране на конкретен неопластичен 
процес или за мониторинг на многоцентро-
ви проучвания. За разрешаване на тези 
проблеми в световен мащаб спешно се из-
исква хармонизиране на техниките на по-
точната цитометрия сред лабораториите. 

В опит да се постигнат по-възпроизводими 
резултати, бяха предложени силно стан-
дартизирани процедури. Напоследък 

консорциумът “Euroflow” публикува об-
ширно описание на стандартизацията при 
диагностициране на хематологични неоп-
лазми. Прилагането на тези препоръки из-
исква обучен персонал за поддържане на 
един вид инструменти и специфичен вид 
софтуер за анализ на данни. Предложени-
те панели, освен че са относително скъпи, 
са фиксирани и няма възможност да бъдат 
променени, ако се прави сравнение с па-
тологичната библиотека, предложена от 
консорциума.

Проектът „Хармонемия“ има съвсем 
други цели - да приравни този стандар-
тен протокол към по-отворена и гъвкава 
процедура с цел да се осигури прост, бърз 
и стабилен начин да се получат сравними 
данни за различните видове МFC инстру-
менти при различни настройки. Проучва-
нето показва отлична корелация между два  
метода, демонстриращи, че сравнимост на 
резултатите може да бъде постигната чрез 
хармонизиране на процедурите, а не чрез 
ограниченията на стандартизацията. Това 
освобождава учените от ограниченията, 
наложени от подхода за стандартизация. 

Проектът „Хармонемия“ включва 23 ин-
струмента, т.е. 16 Navios® (Beckman Coulter 
(BC), Miami, FL) и 7 Canto II® (BD Biosciences 
(BD), Сан Хосе, Калифорния) в 17 лабора-
тории за РМТ (фотомножителни) настройки.

Low density Ag/
Bright dye

High density Ag/
Dim dye
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(В.Ж.)

В това проучване беше оспорена стандартизацията като подход към имунофенотипизиране, който изисква предписване на панел 
на моноклонални антитела (MoAbs) и процедура за анализ. За тази цел при проекта е тестван точен панел на MoAbs на здрави и 
на патологични проби на пациенти (използвайки панела на “Euroflow LST” и подобен панел с еквивалентна комбинация от MoAbs с 
различен произход).

Чрез използване на стандартна процедура за лизиране с амониев хлорид (а не препоръчан от “Euroflow” патентован метод), придо-
бивайки данни за различен инструмент (NaviosTM) и анализирането им на алтернативна софтуерна платформа (KaluzaTM), групата  
постига подобни резултати чрез използване на  два различни панела. Това показва, че нито изборът на разтвора за лизиране, нито 
инструментът, реактивите или аналитичният софтуер на тази апаратура имат значение, за да се получат възпроизводими резултати. 
Въпреки това, тази настройка може да се прилага при рутинна диагностика само след валидиране. Освен това, тъй като са наблю-
давани същите проценти от положителни клетки на пациента, използвайки всеки панел, беше открито, че изборът на доставчик на 
MoAbs, клонове или бои не е от решаващо значение за точното имунофенотипизиране. Ето защо, проектът „Хармонемия” предлага 
различни комбинации от конюгатите (MoAb и флуорохромни комбинации), които могат да се използват за диагностични цели. 
 
И като една илюстрация за сравнимостта на матриците на различните апарати /на абцисата/ е фигурата, показана по-долу. Всяка 
отметка в абцисата представлява различен инструмент. Прекъснатите линии показват 2SD (стандартно отклонение) от средната. За 
всеки инструмент, триъгълникът показва средната стойност на съответните  серии от периферна кръв.

Фигура 1. Сравнение на геометричната средна стойност на гранулоцити (CD11b (a) и CD16 (c)) 
и моноцити (CD11b (b) и CD33 (d) на различните видове инструменти

В обобщение, това проучване на работната 
група „Хармонемия“ докладва за стабилна 
стратегия, позволяваща успешна кръсто-
сана обработка и хармонизация в голям 
мащаб, като същевременно предоставя по-
вече гъвкавост.

За допълнителна информация можете 
да видите статиите на Solly et al. и на 
Preijers et al.

http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/Article_Solly.pdf
http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/Art._Preijers_Harmonization.pdf


Как да изберете най-подходящия за Вашите проби 
анализатор на общ органичен въглерод (TOC)
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(К.Ар.)

Вашият избор се определя от следните фактори: Ето и предложенията на американската компания 
“Teledyne Tekmar”:

FUSION 
• Окисление – УВ/Персулфат
• Техника на определяне - 
Недисперсивен инфрачервен (NDIR) сензор 
• Граница на откриване – 0,2 ppb  (μg/l)
• Автоматично калибриране
• Предварително програмирани методи в софтуера
• Автоматично разреждане на проби, 
които са извън обхвата на метода

TORCH
• Окисление – Изгаряне
• Техника на определяне - 
Недисперсивен инфрачервен (NDIR) сензор 
• Обхват на анализа – от 50 μg/l до 30 000 mg/l
• Автоматично калибриране
• Предварително програмирани методи в софтуера
• Автоматично разреждане на проби, които са извън 
обхвата на метода
• Патентована технология 
“Static Pressure Concentration Technology” 
за концентриране на измервания СО2
• Вграден автоматичен пробовземач
• Модул за общ азот с обхват на анализа от 50 μg/l до 2 000 mg/l

LOTIX
• Окисление – Изгаряне
• Техника на определяне - 
Недисперсивен инфрачервен (NDIR) сензор 
• Обхват на анализа – от 0 до 20 000 mg/l 
без разреждане
• Автоматично калибриране
• Предварително програмирани методи в софтуера
• Автоматично разреждане на проби, които са извън 
обхвата на метода
• Модул за общ азот с обхват на анализа от 50 μg/l до 2 000 mg/l
• Модул за анализ на води с висок солеви състав
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  - 
„НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА” 

за наградата на „АКВАХИМ” АД
На 23.03.2018 г.  във Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. „Г.С.Раковски“ 108, се състоя 

церемония по награждаване на участниците в ежегодния Национален конкурс „Най-добра дипломна работа” 
за наградата на „АКВАХИМ” АД, организиран от Съюза на химиците в България.

ЖУРИ В СЪСТАВ: проф. Венко 
Бешков, чл.-кор. проф. Дими-
тър Цалев, доц. Иван Хавезов, 
доц. Чавдар Бонев, доц. Васил 
Нейчев и доц. Катя Арищирова 
присъди:

ПЪРВА НАГРАДА - грамо-
та и парична сума на стойност 
2000 лв. на Николай Тошев, 
ФХФ, СУ “Св. Климент Охрид-
ски” за дипломната му работа 
на тема: „Фактори, определя-
щи металния афинитет и селек-
тивност на серия от инхибито-
ри на ХИСТОН ДИАЦЕТИЛАЗИ с 
потенциално приложение във 
фармацевтичната практика“. 

ТРИ ПООЩРИТЕЛНИ НА-
ГРАДИ - грамота и парична 
сума на стойност 300 лв. за ди-
пломните работи на:
• Николина Симеонова Куто-
ва, ХТМУ-София, „Фотохимичен 
профил на ендимичния вид: 
Jurined tzar-ferdinandii”
• Ава Адем Амидена, ЮЗУ-Бла-
гоевград, „Изследване състава 
на субстанция в археологиче-
ска находка „ПИКСИДА“
• Гергана Искренова Мазнева от 
ЮЗУ-Благоевград, „Изследване 
на състава на неизвестен мате-
риал, открит в ръка от бронзова 
статуя“.

Наградите бяха връчени от 
проф. Венко Бешков – пред-
седател на Съюза на хими-
ците в България, и доц. д-р 
Борислав Великов – основа-
тел и мажоритарен собстве-
ник на „АКВАХИМ” АД. 

(К.Ар.)
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част от SCIEX Customer Success Network
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Бъдете все по-успешни със SCIEXUniversity –
част от SCIEX Customer Success Network

SCIEXUniversity е платформа за иновативно обучение, което осигурява знания в областта на течната хроматография и 
масспектрометрията. Независимо дали сте начинаещ или вече имате натрупан опит, SCIEX Ви дава  възможност за 
непрекъснатото надграждане и усъвършенстване на вашите познания и умения, свързани с тези техники за разделяне, 
идентифициране и количествено определяне.

Online курсове за 
самообучение

(достъпни за всеки)

24 часа на ден, 7 дни в 
седмицата  достъп до над 
100 on-line курса с високо 
качество, с ежемесечно 

допълване и обновяване на 
каталога

Online управление на 
процеса на обучение

Сертификат за всеки 
завършен курс на 

обучение 

Success Programs 
Персонализирани пакети 

за смесено обучение
(платени пакети)

Комбинирано обучение с 
доказан дистанционен 

подход

Индивидуални учебни 
пътеки, които съчетават 

on-line обучение с 
практическо обучение

Сертифициране на работни 
потоци (кредити на PACE)

SCIEXUniversity е платформа за иновативно обучение, което осигурява знания в областта на
 течната хроматография и масспектрометрията. Независимо дали сте начинаещ или вече имате натрупан опит,
 SCIEX Ви дава  възможност за непрекъснатото надграждане и усъвършенстване на вашите познания и умения, 

свързани с тези техники за разделяне, идентифициране и количествено определяне.
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Само с 5 лесни стъпки ще сте част от един иновативен 
образователен процес!

Стъпка 1.  Създайте свой SCIEXNow профил Стъпка 2.  Изберете SCIEXUniversity

Стъпка 3.  Разгледайте каталога с над 
100 курса

Стъпка 4.  Потърсете и изберете интересен за 
Вас курс и се регистрирайте за него

Стъпка 5. Стартирайте своя курс и нека 
започне обучението !

Обърнете се към 
нас за информация 
как да се запишете 

за 
персонализираната 

програма на 
SCIEXUniversity -
Success Program!

2 © 2016 AB Sciex RUO-CST-03-4612-A (П.К.)

Само с 5 лесни стъпки ще сте част от един иновативен 
образователен процес!

Стъпка 1.  Създайте свой SCIEXNow профил Стъпка 2.  Изберете SCIEXUniversity

Стъпка 3.  Разгледайте каталога с над 
100 курса

Стъпка 4.  Потърсете и изберете интересен за 
Вас курс и се регистрирайте за него

Стъпка 5. Стартирайте своя курс и нека 
започне обучението !

Обърнете се към 
нас за информация 
как да се запишете 

за 
персонализираната 

програма на 
SCIEXUniversity -
Success Program!

2 © 2016 AB Sciex RUO-CST-03-4612-A (П.К.)

Само с 5 лесни стъпки ще сте част от един иновативен 
образователен процес!

Стъпка 1.  Създайте свой SCIEXNow профил Стъпка 2.  Изберете SCIEXUniversity

Стъпка 3.  Разгледайте каталога с над 
100 курса

Стъпка 4.  Потърсете и изберете интересен за 
Вас курс и се регистрирайте за него

Стъпка 5. Стартирайте своя курс и нека 
започне обучението !

Обърнете се към 
нас за информация 
как да се запишете 

за 
персонализираната 

програма на 
SCIEXUniversity -
Success Program!

2 © 2016 AB Sciex RUO-CST-03-4612-A (П.К.)

Само с 5 лесни стъпки ще сте част от един иновативен 
образователен процес!

Стъпка 1.  Създайте свой SCIEXNow профил Стъпка 2.  Изберете SCIEXUniversity

Стъпка 3.  Разгледайте каталога с над 
100 курса

Стъпка 4.  Потърсете и изберете интересен за 
Вас курс и се регистрирайте за него

Стъпка 5. Стартирайте своя курс и нека 
започне обучението !

Обърнете се към 
нас за информация 
как да се запишете 

за 
персонализираната 

програма на 
SCIEXUniversity -
Success Program!

(П.К.)2 © 2016 AB Sciex RUO-CST-03-4612-A (П.К.)

Само с 5 лесни стъпки ще сте част от един иновативен 
образователен процес!

Стъпка 1.  Създайте свой SCIEXNow профил Стъпка 2.  Изберете SCIEXUniversity

Стъпка 3.  Разгледайте каталога с над 
100 курса

Стъпка 4.  Потърсете и изберете интересен за 
Вас курс и се регистрирайте за него

Стъпка 5. Стартирайте своя курс и нека 
започне обучението !

Обърнете се към 
нас за информация 
как да се запишете 

за 
персонализираната 

програма на 
SCIEXUniversity -
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Само с 5 лесни стъпки ще сте част от един иновативен образователен процес!
Стъпка 1. Създайте свой SCIEXNow профил

Стъпка 3. Разгледайте каталога с над 100 курса Стъпка 4. Потърсете и изберете интересен за Вас 
курс и се регистрирайте за него

Стъпка 5. Стартирайте своя курс и нека започне 
обучението!

Обърнете се към нас 

за информация как 

да се запишете за 

персонализираната 

програма на 

SCIEXUniversity  - 

Success Program!

Стъпка 2. Изберете SCIEXUniversity



12

Повече информация за технологията и възможните приложения на електронната страница на “ZEISS Microscopy”.  

ЛАЗЕРЕН СКАНИРАЩ КОНФОКАЛЕН МИКРОСКОП НА “ЦАЙС”

За да напреднете в своите изследвания, Вие искате да заснемете и най-малката струк-
тура или да проследите и най-бързия процес. Или може би да направите всичко това 
едновременно? Когато става дума за добиване на най-точните данни от живи клетъчни 
култури или други слабо маркирани проби, не съществува понятие като прекалено 
голяма чувствителност, резолюция (разделителна способност) или скорост на засне-
мане. Всеки излъчен фотон е от значение. С “ZЕISS LSM 880” Вие комбинирате бърза 
суперрезолюция (~ 30 fps) и чувствително конфокално сканиране благодарение на 
модула “Airyscan”. Използвайте многоцветни проби с разнообразни багрила и получе-
те изображения с отлично качество! Подобрено отношение сигнал-шум (между 4 и 8 
пъти) и 1,7 пъти по-добра разделителна способност спрямо конвенционален конфока-
лен микроскоп с детектор “GaAsP”. 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

• Научни разработки

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• Лазерен сканиращ конфокален микроскоп, комбиниращ големите възможности на 
автоматизираните системи на “Цайс” и конфокалния модул “LSM 880” (разделителна 
способност: 140 nm - латерално; 400 nm - аксиално);
• Лазерни модули - UV: 355 nm, 405 nm;  VIS: 440 nm, 458 nm, 488 nm, 514 nm, 
543 nm, 561 nm, 594 nm, 633 nm; NIR лазер за мултифотонни експерименти: 
Ti:Sa, OPO, InSight DeepSee, Discovery;
• Конфокална сканираща глава с от 3 до 34 канала едновременно, снабдена с модули 
“MA-PMT”, “Airyscan”;
• Възможност за добавяне на модул “ELYRA” за подобряване на разделителната 
способност (120 nm – латерално; 350 nm - аксиално).  

(Ив.Т.Ив.; П.Т.)

https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/confocal-microscopes/lsm-880-with-airyscan-.html
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

Председател на Съвета на директорите,
Изпълнителен директор: Маг. Камелия Цанкова

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 и 
индустриални решения”
Директор: Д-р Здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
Отдел “Научни изследвания, лабораторен и 
индустриален контрол”
Отдел “Лабораторна медицина”
Завеждащ отдел: Маг. Веска Жечева
тел.: (02) 807 5033
Отдел “Молекулна биология“
Завеждащ отдел: Д-р Величка Кърджева
тел.: (02) 807 5081
Отдел “Сервизен“
Завеждащ отдел: Маг. Андрей Паламарев

Направление “Фармация”
Директор: Д-р Любомир Праматаров
тел.: (02) 807 5075
Отдел “Фармацевтични продукти”
Отдел “Регистрация и безопасност“
Завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
 
Център за професионално обучение
към АКВАХИМ АД
Директор: Д-р Здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024

Търговски директор: 
Д-р Любомир Праматаров

Направление “Финанси”
Икономически директор: 
Маг. Теодора Халачева
Отдел „Счетоводство“
Главен счетоводител:
Венета Михова
(02) 807 50 91

Направление “Администрация”
Административен координатор:
Боряна Великова
(02) 807 50 18
Отдел „Логистика“
Иван Христов
(02) 807 50 94 
e-mail: logistics@aquachim.bg
Сектор “ИТ”
Атанас Николов
(02) 807 50 66

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 3400
ул. „Неофит Бозвели” No 38
тел.: 0888 170 557


