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Ekolo{ki 
konsalting

Фармахем започна со 
спроведување на излезната 
фаза на Програмата за 
зачувување на природата во 
Македонија

Квантитативен тест  
за одредување на
концентрацијата на  
антитела кон SARS-COV-2 
на анализаторите  
на Аbbott Аrchitect

Нови достигнувања во полето 
на молекуларната дијагностика

Серијата XN-L PURE –  
сосема нова перспектива  
во хематологијата 

TOSOH G8   – Автоматски систем 
HPLC за одредување HbA1c  – 
златен стандард во проценката 
на третман за дијабетес

Поставуваме нови стандарди 
и создаваме нова иднина со 
KINEVO 900

Олеснување во анализата 
на виното – потврдено од 
винарницата „Mовино“

HANDYSTEP® TOUCH –  
најнова генерација пипети

Agilent Ultivo - голема моќ  
во мало пакување

Анализа на параметритe во 
медицинскиот канабис

PREVECTRON 3® - CONNECT 
Нова ера на уникатна 
технологија на громобрани

Современи метеоролошки 
станици -  
агрономски паметни решенија

Фармахем одбележа јубилеј - 
30-годишнина од постоењето

Reagensi  
i aditivi
Sektorot Reagensi i
aditivi ima specifi~na
programa so koja се
предлагаат решенија
коишто овозможуваат
стандардizirano
производство ili go
sledat tekot na procesot
na proizvodstvoto. Дел 
од производите кои се 
нудат во оваа програма се 
наменети за прехранбената 
индустрија, чистење и 
дезинфекција на опремата 
за производство, како 
и на помошната опрема 
и инструменти кои го 
следат квалитетот на 
производството. 

Instrumenti  
i oprema
Sektorot Instrumenti i
oprema opfa}a programi
na oprema za site vidovi
laboratorii: hemiski i
biohemiski laboratorii,
mikrobiolo{ki 
laboratorii, laboratorii 
vo prehranbenata i 
farmacevtskata industrija,
laboratorii za sledewe
na kvalitetot, vo kontrolni
laboratorii za 
industrisko proizvodstvo,
laboratorii za 
ispituvawe materijali vo 
grade`ni{tvoto и т.н.

Ekolo{ki 
konsalting
Edna od glavnite opredelbi
na Farmahem e za{tita na
`ivotnata sredina vo 
Р. Makedonija i vo 
regionot.
Vo sektorot koj postoi 
повеќе од 25 godini se 
nudat kompletni
konsultantski uslugi
za proekti od oblasta
na `ivotnata sredina i
prirodata. Лабораторијата
за животна средина,
која е дел од секторот за
еколошки консалтинг, нуди
услуги за мерење и анализа
на различни параметри во
животната средина според
стандардот MKC EN ISO/IEC 
17025:2006.

Dijagnostika  
i lekovi
Sektorot Dijagnostika i
lekovi opfa}a programa
za lekovi, dijagnosti~ki
reagensi i instrumenti za
biohemiski laboratorii.
Ponudata na Farmahem
celosno gi zadovoluva
potrebite na sekoja
medicinska, biohemiska
ili mikrobiolo{ka
laboratorija.

 

Почитувани читатели,

Во овој број на Информаторот ќе може да прочитате за 
успешните приказни на Фармахем во 2021 година:
4	Нови достигнувања во полето на молекуларната дијагно-

стика;  
4	Зaпочнавме со спроведувањето на излезната фаза на 

Програмата за заштита на природата во Македонија, 
проект на Швајцарската агенција за развој и соработка 
(SDC);

4	Понудата за медицинските лаборатории ја збогативме 
со најновата генерација на хематолошки анализатори 
Sysmex од сериjата XN-L, aвтоматски систем HPLC за од-
редување на HbA1c од Tosoh и др.;

4	Олеснување при анализа на виното со анализаторите од 
BioSystems наменети за енолошки лаборатории;

4	Најнови високософистицирани аналитички инструменти 
од Agilent Technologies - Ultivo Triple Quadrupole LC/MS;

4	Новите модели на микроскопи од реномираниот светски 
производител Zeiss;

4	Метeoролошки станици од Spectrum Тechnologies и нова 
ера на уникатна технологија на громобрани од Indelec;

4 Репетитивна пипета од најновата генерација од Brand;

4	Во ПЗУ ,,Дијагностика Фармахем“ се изработуваат над 
3000 различни анализи, а најново во понудата е oдреду-
вање на концентрацијата на антитела SARS-CoV-2 IgG и 
SARS-CoV-2 IgM против  вирусот на ковид-19.

Фармахем, и во услови на пандемија, покажа општествено 
одговорно управување преку поддршка на оние на коишто 
им беше најпотребно: продавачите на „Лице в лице“, СОС 
Детско село, Дневниот центар за деца од улица во Општина 
Шуто Оризари, Прв скопски извиднички одред, пензионери-
те од Општина Ѓорче Петров и многу други. 

И покрај сите предизвици со коишто се соочивме од поче-
токот на пандемијата на ковид-19, Фармахем и понатаму ги 
задржува своите позиции на лидер во полето на трговијата 
со лабораториска опрема и инструменти и еколошко совету-
вање и цврсто чекори напред. Нашиот успех пред сѐ се дол-
жи на Вас, наши ценети и лојални клиенти и соработници, 
како и на целиот тим на Фармахем, Фармахем Сервис и ПЗУ 
„Дијагностика Фармахем“.

Марјонка Велјановска
Извршен директор

Винка Таневска
Директор
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ФАРМАХЕМ ЗАПОЧНА СО СПРОВЕДУВАЊЕ  
НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА 
ПРИРОДАТА (ПЗП)

Со цел да се обезбеди одржливост на остварените резултати 
од претходните фази на Програмата за зачувување на приро-
дата (ПЗП), коишто се спроведуваа во периодот 2011–2020 
година, како и за да се одржи мотивираноста на засегнатите 
страни и да се даде дополнителен поттик за спроведување на 
активностите надвор од опсегот на ПЗП, Фармахем во текот на 
2021–2023 година ја спроведува излезната фаза од Програма-
та. Благодарение на тесната соработка со различни сектори 
во изминатиот период, Фармахем како координатор на ПЗП, 
воспостави силно партнерство засновано на доверба, што е 
добра почетна позиција за оваа фаза.

Во излезната фаза, Програмата за зачувување на природата 
(ПЗП) преку партиципативен пристап ќе ја интензивира сора-
ботката меѓу партнерите, селектираните чинители и процеси-
те, ќе обезбеди понатамошно зацврстување на сопственоста 
(ownership) од страна на партнерите и одбраните чинители, а 
исто така дел од активностите ќе бидат фокусирани на капи-
тализација на резултатите. Токму затоа, на 3 и 4 ноември 2021 
година, во Берово беше организирана првата работилница за 
капитализација на резултатите, на која учествуваа претставни-
ци на 14 засегнати страни и партнерски организации на ПЗП 
кои беа активно вклучени во изведувањето на активностите од 
претходните две фази.  

Пилот регионален план за унапредување на шумите 
како алатка за одржливо шумарство
Преку Регионалниот план за унапредување на шумите во Ма-
лешевскиот Регион, како развоен стратешки документ којшто 
беше подготвен со партиципативен пристап, се воспоставу-
ва основа за одржливо управување со шумите и шумското 
земјиште во Регионот, и за првпат беа земени предвид сите 
функции на шумата. Во текот на 2021 година се реализираа 
две приоритетни мерки од Акцискиот план, со коишто:

4 се набавија противпожарни возила и опрема за справување 
со урбани и шумски пожари за вработените во ТППЕ Берово и 
подружниците на ЈП „Национални шуми“ во Берово и Пехчево, 
со што се зајакнаа нивните капацитети и се подобри подгот-
веноста за справување со шумските пожари. Опремата беше 
обезбедена непосредно пред големиот шумски пожар што го 
зафати Малешевскиот Регион и во голема мера придонесе за 
поефикасна интервенција;

4 се подобрија условите за планински авантуристички тури-
зам во Малешевијата, преку воспоставување унифициран мре-
жен систем на пешачки и велосипедски патеки со вкупна дол-
жина од 230 km и подготовка на промотивни материјали: мапа, 
водич и мобилна апликација „Hike and Bike in Maleshevia“. 
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прогласување на Осоговските Планини во 2020 година и Ма-
лешево, ПЗП придонесе кон зголемување на територијата на 
државата под заштита за 2,4%.

Преку овие дополнителни содржини за туристите, заедно со 
промоција на природните вредности, како и специфичната ло-
кална храна, ќе се зголеми препознатливоста на овој регион 
кај туристите.

Заштитените подрачја во Брегалничкиот Регион  
како заеднички регионален пристап за промовирање 
на зачувувањето на природата и одржлив  
социо-економски развој

Во втората фаза од ПЗП, беше финализиран процесот на про-
гласување на дел од Осоговските Планини за заштитено под-
рачје, со што се воспостави првиот заштитен предел во земја-
та. За да се заокружи концептот на заштитени подрачја во 
Брегалничкиот Регион, во текот на 2021 година се комплетира 
Студијата за валоризација за Малешево и се спроведе широк 
консултативен процес со засегнатите страни. Како дел од овој 
процес, на 2 септември 2021 година се одржа јавна расправа 
во врска со Нацрт-одлуката за прогласување на дел од Мале-
шево за заштитен предел. Заради почитување на мерките за 
превенција од ковид-19, настанот беше изведен со хибриден 
модел: онлајн и со физичко присуство на две локации во Бе-
рово и Пехчево. На 14 декември, 2021 година Владата на Ре-
публика Северна Македонија донесе одлука за прогласување 
на Малешево Заштитен Предел со што го имаме прогласено и 
второто заштитено подрачје во брегалничкиот регионот. Со 

Контакт: 
Катерина Ивановска, м-р економ.  
(дипл. инж. агроном)
тел.: 02/20 33 850, 20 31 193
моб.: 071/35 71 19
е-пошта: katerina.ivanovska@bregalnica-ncp.mk

Kontakt: 
Координатор за локални активности:
Јасминка Пашалиска Андоновска, 
dipl. ma{. in`. 
tel.: 033/44 11 01 
mоб.: 071/20 46 04
е-пошта: jasminka@bregalnica-ncp.mk

Kontakt: 
Цветан Николовски,  
m-r по {umarski nauki
tel.: 02/20 33 825, 20 31 193 
mob.: 072/23 62 82
е-пошта: cvetan@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Tim lider na PZP
Марјана Шушлевска, дипл. биолог,
tel.: 02/20 33 846, 20 31 193 
mob.: 070/27 62 97
е-пошта: eko@farmahem.com.mk

Фотографии од Томислав Георгиев

Kontakt: 
Катерина Атанасовска, 
дипл. биолог - еколог
tel.: 02/20 33 849, 20 31 193
mob.: 071/39 39 03
е-пошта: katerina@farmahem.com.mk
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6. системи коишто може да го користат: Alinity i, ARCHITECT 
i1000SR и i2000SR.

SARS-Cov-2 RNA кодира четири структурни протеини вклучу-
вајќи го протеинот„спајк“ (S). Протеинот S се состои од субе-
диниците S1 и S2. RBD (врзувачки рецептор за подрачје) се на-
оѓа во субединицата S1 и има висок афинитет кон рецепторот 
на ACE2 на површината на клеточната мембрана. Инфекцијата 
се случува со интеракција на SARS-Cov-2 RBD и виралниот ре-
цептор на клетката домаќин ACE2. Анителата кон протеинот 
„спајк“ може да го инхибираат врзувањето на рецепторот ACE2 
предизвикувајќи силен неутрализирачки одговор на вирусот. 

Квантитативната анализа на SARS-CoV-2 IgG II ја покажа спо-
собноста за откривање на одговорот од вакцината заснована 
на „спајк“ RBD кај примероците од поединци со и без претход-
на инфекција од ковид-19.

Утврдена е корелација меѓу присуството на неутрализирач-
ките антитела и реактивноста на антителата на структурните 
протеини (RBD, S, N) на вирусот. Плазмата од конвалесцентни 
донори со неутрализирачки степен на специфичен IgG се по-
кажа како ефикасно средство во борба против последиците од 
ковид-19. 

ЗА КОВИД-19 И САМИОТ ТЕСТ

Периодот на инкубација на ковид-19 е меѓу 1 и 7дена. Најчес-
ти симптоми се треска, ринитис (течење на нос), сува кашлица 
која може да премине и во продуктивна (со искашлување на 
секрет) и тешкотии при дишењето. Може да се развие и силен 
респираторен дистрес синдром. 

Присуството на антитела IgM кон SARS-Cov-2 овозможува 
идентификација на неодамнешнa инфекција и евалуација на 
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Оваа година лабораторијата ПЗУ „Дијагностика Фармахем“ 
им даде несебична поддршка на спортот и на истрајноста во 
спортувањето. На сите маратонци кои беа дел од Скопскиот 
маратон „Abbott World Marathon Majors“ и кои истрчаа 42 km 
им додели бесплатни тестови за антитела кон SARS-Cov-2 IgG 
изработени на инструментите на Abbott. 

Фармахем уште од ‘90-тите години ја застапува светската ком-
панија Abbott како лидер во областа на имунологијата и био-
хемијата. „Abbott World Marathon Majors“ се најпознатите свет-
ски маратони, а од 2020 година на листата за квалификации се 
вбројува и Скопскиот маратон. Вработените во Фармахем се 
редовни учесници на маратонoт. 

КВАНТИТАТИВЕН ТЕСТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА  
КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА АНТИТЕЛА КОН SARS-COV-2 
НА АНАЛИЗАТОРИТЕ НА ABBOTT ARCHITECT 

Во текот на првите месеци од пандемијата, Abbott го произ-
вeде првиот тест од крвта за SARS-CoV-2 IgG, којшто открива 
антитела на нуклеокапсидниот протеин на вирусот. 

Потоа, Abbott го разви тестот за IgM, којшто овозможува да 
се идентификува неодамнешна инфекција и понатамошна про-
гресија на болеста.

Кратко време потоа се развива третиот лабораториски крвен 
серолошки тест за SARS-CoV-2. 

Еве неколку карактеристики на овој тест:

1. маркер: Целта му се антителата IgG, вклучително и неутра-
лизирачките антитела; на рецептор-врзувачкиот дел (RBD) 
S1 субединицата на протеинот „спајк“ на SARS-CoV-2 во се-
рум и во плазма;

2. линеарност: во аналитички мерен опсег од 21,0 до 40 000,0 
AU/mL;

3. клинички перформанси: 99,60 % негативен процент на 
сложување и 99,35 % позитивен процент на сложување 
(PPV) кај имунокомпетентните пациенти при ≥ 15 дена по 
појавата на симптомите; 

4. аналитичка специфичност: не е забележана вкрстена реак-
ција кај лицата со други медицински состојби, вклучувајќи 
хумани корона-вируси 229E, HKU1, NL63 или OC43;

5. споредба со тестот за неутрализација: тестот има многу 
високо ниво на квалитативно сложување во група приме-
роци тестирани со тестот за неутрализација на плак (PRNT);

КВАНТИТАТИВЕН ТЕСТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА
КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА АНТИТЕЛА КОН SARS-COV-2
НА АНАЛИЗАТОРИТЕ НА ABBOTT ARCHITECT
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Контакт за инструменти:
Коча Фунду, дипл. ел. инж.  
тел.: 02/20 33 840, 20 31 193
моб.:  070/38 37 07
e-mail: koca@farmahem.com.mk

текот на болеста. Специфичните антитела IgM кон SARS-CoV-2 
може да се детектираат кај пациенти со ковид-19 за време на 
симптоматската фаза на болеста и укажуваат на неодамнешна 
или претходна инфекција. 

Тестот SARS-CoV-2 IgG II Quant е дизајниран за да ја одредува 
групата антитела имуноглобулини G (IgG),  заедно со неутра-
лизирачките антитела, на ниво на врзувачки рецептор (RBD) на 
субединицата S1 на протеинот „спајк“ на SARS-CoV-2. 

Присуството на антителата IgG овозможува идентификација 
на пациенти коишто претходно биле заразени и оздравени од 

болеста. Исто така, корисно е во серолошките испитувања за 
утврдување на распространетоста на инфекцијата SARS-CoV-2 
во одредени групи или во пошироката популација.

Присуството на неутрализирачките антитела најрано може да 
се утврди меѓу 7 и 15 дена по појавата на болеста, а може да ги 
има неколку месеци.

Вредностите на антителата се изразуваат во AU/mL, и тоа во 
многу голем опсег од 21.0 до 40 000 AU/mL (2.98–5680 BAU/
mL).

Од досегашните истражувања заклучено е дека тестот за анти-
тела може да помогне при:

1. одредување и следење на имунолошкиот одговор на 
вакцините, вклучувајќи и истражување за да се утврди 
колку долго трае одговорот;

2. мерење на нивото на антителата создадени како резул-
тат на природен одговор на вирусот или одговор на ин-
дукција со вакцина;

3. проценка на нивоата на антитела за да се утврди потен-
цијалот за донирање конвалесцентна плазма.

Kонтакт за лабораторија:
Мери Спасовска-Гичева, дипл. биохем.
е-пошта: lab@farmahem.com.mk  

meri.lab@farmahem.com.mk
адреса:  ул. ,,Борис Сарафов” бр.2/3,   

нас.Ѓорче Петров,  
тел.: 02/20 31 905

 бул. ,,Јане Сандански” бр. 65,   
нас. Аеродром,  
тел.: 02/2 403 353
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НОВИ ДОСТИГНУВАЊА ВО 
ПОЛЕТО НА МОЛЕКУЛАРНАТА 
ДИЈАГНОСТИКА

4 температурни карактеристики: опсег 25 °C–99 °C, брзина 
на загревање на блокот ≤ 6 °C/sec, брзина на ладење на 
блокот ≤ 2.5 °C/sec, точност на температурата ± 0,2 °C или 
пониска, униформност на температурата ± 0,4 °C, униформ-
ност на температурата при HRM анализи ± 0,1 °C.

За целосно решение во полето на молекуларната дијагностика, 
покрај останатата опрема, Фармахем во повеќе приватни и јав-
ни лаборатории инсталира и целосно автоматизиран екстрак-
тор на DNA/RNA – Savvygen NX-48S Extractor од компанијата 
Savyon Diagnostics, Израел. NX-48S е наменет за екстракција на 
нуклеинските киселини од разни патогени (бактерии, вируси и 
паразити) како и екстракција на DNA од полна крв. Овој ин-
струмент е валидиран за употреба при молекуларни (RT-PCR) 
амплификации како што се сексуално преносливи инфекции 
(STI), респираторни инфекции, гастроинтестинални инфекции, 
како и генетски тестирања. 

Технички карактеристики на екстракторот Savvygen NX-48S:

4  екстракција на 48 примероци одеднаш;

4 15-минутна екстракција на DNA/RNA; помалку од 5 минути 
рачно работeње.

Во своето портфолио Savyon Diagnostics нудат и китови за 
екстракција на нуклеински киселини соодветни за сите пара-
метри.

При набавка на системот 
AriaMx Real-Time PCR и 
NX-48S, во пакетот се 
вклучени и следниве 
услуги: инсталирање на 
инструментите, обука од 
страна на квалификува-
ниот тим на Фармахем, 
како и сервисна под-
дршка.

 

Во текот на изминатата година успехот на Фармахем се зго-
леми на полето на молекуларната дијагностика. Како после-
дица на најактуелната тема во целиот свет, пандемијата на 
ковид-19, побарувачката на пазарот за борба против оваа 
болест се заснова пред сѐ на квалитетот на навременото и 
веродостојно дијагностицирање. За таа цел, Фармахем во со-
работка со Agilent Technologies Inc, САД, инсталира повеќе ин-
струменти за полимеразна верижна реакција во реално време 
(RT PCR), AriaMx Real-Time PCR System во неколку приватни и 
јавни здравствени установи. AriaMx Real-Time PCR претставува 
целосно интегриран систем на qPCR и е идејно решение за ам-
плификација, детекција и анализа на податоците. Комбиниран 
од термален сајклер, модуларни LED оптички кертриџи и де-
тален софтвер за анализа на податоците којшто ги прикажува 
грешките пред почетокот на анализата, дава целосна доверба 
за користење, прецизност, агилност и брзина. 

Технички карактеристики на системот AriaMx Real-Time PCR :

4 отворен систем за детекција и квантификација на нуклеин-
ски киселини;

4 поседува шест места за оптички модули/кертриџи со мож-
ност за додавање и заменување на оптичките модули/
кертриџи во лабораторија од страна на корисникот: SYBR/
FAM (462.5–516.0nm), HEX (535.0–555.0nm), ROX (585.0–
610.0nm), CY3 (542.0–568.5nm), CY5 (635.0–665.0nm), Atto 
(425–435–475.0nm);

Kontakt: 
Анета Ефтимова, м-р фарм.
mob.: 071/30 60 02
e-mail: aneta@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Теа Јовановска, дипл. инж. биол.
mob.: 071/37 38 31
e-mail: tea@farmahem.com.mk



Sysmex, како светски лидер во хематологија, постојано се стре-
ми и работи на визијата да ја внесе најсовремената (state of 
the art) хематологија во секоја лабораторија. Повеќе од 50 
години поставува нови повисоки стандарди и воведува инова-
ции на ова поле. Сo лансирањето на XN-L Pure се овозможува 
да се искуси вредноста на големите анализатори по одлична 
цена и препознатлив квалитет, дури и во малите лаборатории. 
Со помош на економичната серија на XN-L Pure, технологијата 
на XN, којашто е врвна во хематологијата, стана достапна за 
секоја лабораторија.

Серијата XN-L Pure се состои од три модели: XN-330 (поединеч-
на анализа на примероци во отворен начин на работа), XN-430 
(поединечна анализа на примероци во отворен и затворен на-
чин на работа) и XN-530 (со семплер со 20 позиции).

XN-L Pure е најновата генерација анализатори коишто даваат 
петдиференцијална крвна слика вклучувајќи го параметарот 
IG (незрели гранулоцити), како дополнителен дијагностички 
параметар на секоја крвна сликa, поради што слободно може-
ме да ги дефинираме како шестдиференцијални анализатори. 
За само една минута се добива резултат со 28 дијагностички 
параметри. Кај овие софистицирани анализатори коишто прет-
ставуваат многу повеќе од обични бројачи на крвни елементи, 
фокусот е издигнат на повисоко ниво и поставен на откривање 
патолошки примероци преку:

4	диференцијација на сите пет популации на белите крвни 
клетки;

4	можност за детекција и броење на абнормалните клетки;

4	супериорен систем за дојава на суспектните абнормално-
сти на примерокот;

4	дополнителни параметри со клиничко значење.

Фармахем постојано се обидува да ги информира крајните ко-
рисници за најновите светски достигнувања и врвните техно-
логии да ги донесе во својата земја. Од март 2020 година до 
денес се инсталирани 6 анализатори од серијата XN-L Pure во 
пет здравствени установи од јавниот и приватниот сектор. Со 
инсталацијата на овие анализатори дел од лабораториите на-
правија чекор напред од тридиференцијална кон петдиферен-
цијална технологија, а дел од нив додадоа вредност на хемато-
логијата со воведување дополнителни дијагностички параме-
три, дополнителни известувања за присуство на абнормалните 
клетки и намалување на интерференциите. 

Имајќи анализатор од серијата на SYSMEX XN-L PURE во својата 
лабораторија се овозможува издигнување на хематологијата 

СЕРИЈАТА XN-L PURE  
СОСЕМА НОВА ПЕРСПЕКТИВА  
ВО ХЕМАТОЛОГИЈАТА

на значително повисоко ниво, олеснување на работата на ле-
карите  преку збогатувањето на листата со нови дијагностички 
параметри, а со тоа и подобра услуга за пациентите. 
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Контакт: 
Маја Здравковска, дипл. хем. инж.
тел.: 02/20 33 841, 20 31 193
моб.: 071/21 17 31
е-пошта: maja@farmahem.com.mk

Технички карактеристики на XN-L PURE

Брзина CBC+DIFF: 60 примероци/час

Волумен на 
примерок

25 µL во мод на полна крв
70 µL во мод со предилуција

Капацитет на 
семплер (XN-530)

2 сталаци (20 примероци)

Технологија на 
мерење

4	RBC/PLT:  метод на импенданција со 
хидродинамичко фокусирање

4	WBC: проточна цитометрија
4	HGB: нецијанидна SLS метода
4	WBC DIFF: флуоресцентна проточна 

цитометрија

Параметри

28 дијагностички параметри: 
WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, 
RDW-SD, RDW-CV, MicroR, MacroR, MPV, 
PDW, P-LCR, PCT, NEUT#/%, MONO#/%, 
EO#/%, BASO#/%, LYMPH#/%, IG#/% 

Истражувачки 
(research) параметри

32 истражувачки (research) параметри

Меморија на 
резултати

100.000 резултати (со вклучени 
хистограми и скетерграми)

DIJAGNOSTIKA I LEKOVI
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4	анализа на различни примероци, без отворање и манипула-
ција на примерокот;

4	можност за квантитативно одредување на HbA1c и во при-
суство на HbS, HbC HbF и HbD и резултат изразен заедно со 
HbA1a, HbA1b и L A1c, со HPLC-хроматограм.

4	на резултатите не влијае липемијата, карбамилација и нај-
честите варијанти на хемоглобин, HbF и дериватите како 
лабилен A1c, што е од особено значење за прецизноста на 
резултатот, особено кај испитаниците кои рутински го кон-
тролираат нивото на HbA1c  и имаат повисоки вредности на 
липидите во крвта;

4	со користење дополнителен сет реагенси и префрлање во 
апликацијата „B- Thalassemia“ се овозможува детална ана-
лиза и на варијантите на хемоглобинот и определување 
специфична патологија во даден примерок крв.

Автоматскиот HPLC анализатор HLC-723G8 на Tosoh G8 е сертифи-
циран од NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program). 
Крајниот резултат од анализите има можност за следење според 
препораките на DCCT (Diabetes Control and Compliancy Trial) и IFCC 
(International Federation of Clinical Chemistry).

Анализаторот HPLC на Tosoh G8 претставува идеално решение за ана-
лиза на HbA1c во болниците, централните лаборатории и лаборатори-
ите во рамките на специјалистичките ординации каде што бројот на 
месечните мерења надминува 200 примероци.

Нискиот CVs < 2 % овозможува сигурност во калибрациите и добиени-
те вредности на примероците.

Резултатите коишто според препораките на IFCC и NGSP се изразени 
во % и mmol/mol овозможуваат лесна споредливост и толкување од 
лекарите специјалисти, додека хроматограмот овозможува прецизно 
валидирање на резултатите од примерокот и анализа на можните ин-
терференции од варијантите на хемоглобинот.

Автоматскиот HPLC анализатор HLC-723G8 на Tosoh со својата брзина, 
повторливост и стабилност на резултатите, овозможува сигурност во 
работата на лабораториите со голем број анализи дневно, истовремено 
обезбедувајќи највисок квалитет во одредување на „златниот стандард“ 
во дијагностиката на дијабетесот и нарушувањата предизвикани од него.

Kontakt: 
Силвија Стојаноска, м-р по биохемија 
тел.: 02/ 20 33 855, 20 31 193
моб.:  071/ 38 37 07
e-mail: silvija@farmahem.com.mk

АВТОМАТСКИОТ HPLC АНАЛИЗАТОР HLC-723G8 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ HbA1c  – ЗЛАТЕН СТАНДАРД ВО 
ПРОЦЕНКАТА НА ТРЕТМАН ЗА ДИЈАБЕТЕС

HbA1c се одредува повеќе од 
40 години како рутинската ла-
бораториска контрола на на-
рушувањата предизвикани од 
дијабетес. Развиени се мно-
губројни аналитички методи 
за одредување на HbA1c како 
хроматографија, имунотур-
бидиметрија, EIA, кои според 
препораките на IFCC, се усогла-
суваат со стандардизираниот 
референтен метод за мерење, со 
HPLC (High-performance liquid 
chromatography).

Нивоата на HbA1c ги одразуваат просечните нивоа на гликоза во 
крвта во текот на претходните два до три месеци. Течната хромато-
графија со високи перформанси – HPLC,  претставува  хроматограф-
ска техника во која под висок притисок (300 atm) протекува течност 
низ колоната. За разлика од класичната течна хроматографија, HPLC 
има повисока прецизност, брзина и можност за повеќекратно кори-
стење на колоните. Внатрешниот пресек на колоните е многу мал (2 
до 5 µm) што овозможува висок еквилибриум меѓу стационарната и 
мобилната фаза, со висок степен на осетливост на детекторите, пред 
сѐ заради малите количини на примерокот. При раздвојување на хе-
моглобинските фракции се користи слаба, катјонско изменувачка ко-
лона, како и позитивен концентрациски градиент на пуфер. Заради ви-
сокиот степен на раздвојување на хемоглобинските компоненти според 
следниот распоред: HbA1a, HbA1b, HbF, HbA1c, HbA0, HV-0, HV-1, HV-2, 
методот овозможува прецизно определување на фракциите и немешање 
на детектираните варијанти со HbA1c. 

Повеќе од 35 години Tosoh е лидер во развивањето на HPLC методите во 
правец на автоматизацијата, при што се создадени анализатори со висок 
степен на стабилност. Предностите на системот во анализата и добивање-
то прецизен повторлив резултат се многубројни:

4	стабилност во мерењата, со резултат за HbA1c  за 1,6 мину-
ти,  само 3,5 минути од првото мерење;

4	помалку од 2%CVs;

4	со можност за потполно интегрирање во процесот на лабо-
раториската работа како и во централните лабораториски 
информативни системи-LIS;

4	носач за примероци со 90 или 290 позиции; 

4	можност за поврзување со автоматизиран систем - носач, 
за транспорт на примероците меѓу два анализатора и инте-
грирано мерење на хематолошките анализи / Sysmex и G8; 

DIJAGNOSTIKA I LEKOVI
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СИСТЕМ ЗА РОБОТСКА ВИЗУAЛИЗАЦИЈА

Операциските микроскопи се основата за успех во современи-
те неврохируршки и други хируршки процедури. KINEVO 900 
од Carl Zeiss, обезбедува значително повеќе функции од прет-
ходните операциски микроскопи.

Роботската технологија и придобивките од неа:

Неколку нови роботски функции интегрирани во KINEVO 900 
обезбедуваат подобра ергономија, со потенцијал за зголему-
вање на квалитетот на гледањето во неврохируршките проце-
дури, вклучувајќи го и осветлувањето и визуализацијата. Нема 
потреба од постојано приспособување на параметрите на ми-
кроскопската визуализација за време на операцијата. Имајќи 
предвид дека до 40 % од вкупното времетраење на операција-
та се троши за приспособување на микроскопот, оваа техно-
логија може да послужи за намалување на времето на опера-
цијата.

Интегрираната егзоскопска визуализација и придобивките 
од неа:

Дигиталната хибридна 3D 4K визуализација на ZEISS KINEVO 
900 е значително унапредена во однос на претходната тех-
нологија. Со режимот на егзоскопска визуализација, долгото 
работно растојание и широкиот 3D екран, целиот тим во опе-
рациската сала може да ги анализира деталните структури во 
текот на хируршката интервенција.

Флуоресцентната визуализација и придобивките од неа:

KINEVO 900 обезбедува подобра разлика меѓу флуоресцент-
ниот сигнал и околината. Редизајнираните интраоперациски 
флуоресцентни технологии се:

Blue 400 е додаток за хируршки микроскоп од класа 1 и може 
да поддржи хирургија заснована врз флуоресценција преку 

ПОСТАВУВАМЕ НОВИ СТАНДАРДИ 
И СОЗДАВАМЕ НОВА ИДНИНА 
СО KINEVO 900

обезбедување визуализација во опсег од 620 до 710 nm во HD 
квалитет.

Infra red 800 е интраоперациска визуелна проценка на про-
токот на крв и проодноста на садот за време на аневризма и 
бајпас, што е од клучно значење. За време на такви сложени 
васкуларни процедури, квалитетот на ZEISS INFRRED 800 овоз-
можува визуализација на крвните садови за подлабок увид.

Flow 800 од ZEISS е уникатна алатка за анализа којашто обе-
збедува податоци за динамиката на протокот на крв, преку 
идентификување детален проток на крв во садот од видео 
-секвенци на Infra red 800.

Yellow 560 од ZEISS е првиот интраоперациски флуоресцентен 
модул за истакнување на структурите обоени со флуоресцен-
ција, додека го визуализирате необоеното ткиво во неговата 
природна боја.

Целосно интегрирана ендоскопска микроинспекциска 
алатка и придобивките од неа:

KINEVO 900 е роботска платформа за визуализација којашто ја 
зацврстува интеграцијата на микроскопската и егзоскопската 
визуализација. Оваа целосно интегрирана алатка за микро-
инспекција, QEVO, овозможува проверка на областите околу 
ресециската празнина. Комбинацијата од два прикази во фор-
матот „слика во слика“ овозможува побезбеден и ефикасен 
начин за изведување процедури со помош на ендоскоп.

Овие надградби ќе влијаат врз ергономијата, прецизноста, 
ефикасноста, квалитетот на гледањето и едукативната вред-
ност на хируршките процедури, под услов хирурзите да до-
бијат соодветна обука за оптимална употреба.

Kontakt: 
Стевка Поп-Трајкова, дипл. инж.  
по биологија  
тел.: 02/20 33 834, 20 31 193
моб.:  070/ 36 44 72
e-mail: stevka@farmahem.com.mk

Kontakt: 
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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Благодарение на новиот и уникатен систем за енолошка анали-
за на Biosystems, на енолозите им е понудена автоматизација 
во секојдневното работење. Системот Y-15 е автоматски ана-
лизатор дизајниран токму за енолошките лаборатории којшто 
нуди можност за следење на нивото на шеќери за време на 
процесот на ферментација и овозможува одредување на кон-
центрацијата на полифеноли (пониска кај младото вино или 
повисока кај старото вино). Исто така, можноста да се одреди 
концентрацијата на бојата меѓу различните вина гарантира си-
гурност кај енолозите дека ќе го добијат посакуваниот краен 
производ. 

Системот Y-15 овозможува 
добивање сеопфатни инфор-
мации во текот на целиот 
процес на производството на 
вино. Без разлика на финал-
ниот производ (вино, шпри-
цер, ликер, пенливи или слат-
ки вина и др.), автоматскиот 
анализатор нуди можност за 
лесно приспособување кон 
потребите на корисникот. 
Заедно со големата пале-
та реагенси којашто ја нуди 
Biosystems, сега постои мож-
ност сите неопходни анализи 
на виното во текот на произ-
водството, коишто претходно се следеле со мануелни методи 
на работа, подготовките и отчитувањето на спектрофотометар, 
да се заменат со автоматизиран систем. 

Винарска визба „Мовино“, регистрирана во Тиквешкиот реги-
он, основана во 2015 година, практично ги согледува придо-
бивките и олеснувањата коишто ги нуди овој анализатор од 
2018-та година. Според кажувањата на искусниот персонал од 
лабораторијата при винарницата „Мовино“, улогата на Y-15 во 
целиот процес е голема. Во самата винарница, со помош на 
биохемскиот анализатор, се прават хемиски анализи со кои се 
врши секојдневна контрола на целокупниот технолошки про-
цес.

Контролата на квалитетот започнува од приемот на грозје, кога 
со помош на биохемиските анализи коишто ги овозможува Y15 
може да се определи текот на целокупното производство од 
самиот почеток.

Во текот на целокупниот процес на производството на вино, 
Y15  нуди можност за постојано следење и повторување на по-
сакуваните параметри, со што се гарантира брза и точна био-
хемска анализа.

„Стандардизацијата во новиот вински свет наметнува непре-
кинато надградување на биохемиските анализи, коишто во ви-
нарството овозможуваат целосна поддршка од биохемискиот 
анализатор Y15 за пласирање на финалниот производ на паза-
рот“ – изјави одговорното лице во лабораторијата, дипл. инж. 
технолог, Марика Јорданова.

Технички карактеристики:

4	брзина на работа: 150 анализи на час;

4	реакциите се одвиваат во ротор со 120 кивети за еднократ-
на употреба;

4	конфигурација на филтрите: 340, 405, 420, 480, 520, 560, 
600, 620, 635 nm;

4	тежина: 45 kg;

4	реагенсите се спакувани во шишенца спремни  за кори-
стење и за еднократна употреба.

Дел од палетата реагенси:

Kontakt: 
Марија Стојановска,  дипл. молек. биол.
mob.: 070/33 37 09
e-mail: marija@farmahem.com.mk

w w w . m o v i n o . m k

DIJAGNOSTIKA I LEKOVI

4	D-глукоза/D-фруктоза;

4	D-млечна киселина;

4	L-млечна киселина; 

4	L-јаболчна киселина;

4	вкупни сулфити;

4	примарен аминоазот;  

4	винска киселина;

4	амонијак;  

4	оцетна киселина;

4	D-глуконска киселина;

4	глицерол;

4	слободни сулфити;  

4	бакар;

4	ацеталдехид;

4	боја;

4	полифеноли.
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HandyStep touch е мултифункционална пипета со екран на 
допир во боја и автоматско исфрлување на типсовите. Има го-
лем опсег на пипетирање на различни волумени, од 1 µL до 50 
mL. Нуди можност за работа со сите видови течности: бази, ки-
селини, органски растворувачи, течности со различна густина 
и вискозност. Лесно приспособлив режим на работа за пипе-
тирање, диспергирање, титрирање и аспирација.

HANDYSTEP® TOUCH – 
НАЈНОВА ГЕНЕРАЦИЈА ПИПЕТИ

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

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

Автоматскo исфрлу-
вање на типсовите со 
притискање едно коп-
че, со што се спречува 
контаминација.

Автоматска детекција 
на големината на тип-
совите BRAND PD -  
TIPS II.

Многу часови непре-
кината работа со едно 
полнење на батеријата.

Држач со можност за 
безжично полнење.

Функција за мултидис-
пергирање, автоматско 
диспергирање, пипети-
рање и титрирање.

Изработено од многу 
квалитетен материјал 
којшто овозможува долг 
век на употреба и лесно 
чистење  и дезинфек-
ција.
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AGILENT ULTIVO – ГОЛЕМА МОЌ 
ВО МАЛО ПАКУВАЊЕ

По декади истражување, Agilent создаде нова ера на масени 
спектроскопи со дизајнот на револуционерниот трипл квадру-
пол (TQ) Ultivo LC/MS. Agilent е првиот производител којшто 
успешно дизајнирал и изработил TQ детектор со димензии на 
еден модул од LC системот, којшто сепак ќе ја задржи моќта и 
прецизноста како останатите TQ детектори на пазарот. За спо-
редба, можете да поставите три инструменти Ultivo LC/MS на 
работната површина од еден регуларен инструмент LC/MS. 

Трипл квадрупол детекторите се користат за анализа и мерење 
на веќе познатите, целни компоненти во комплексна матри-
ца. Со својата сензитивна техника на MRM (multiple reaction 
monitoring), којашто овозможува паралелно набљудување 
на стотици компоненти, инструментот Ultivo TQ е способен за 
анализа на голем број компоненти преку една пуштена анали-
за, на пример анализа на 300 пестициди со една анализа од 20 
минути.  

ТЕХНОЛОГИЈАТА ЗАД НОВИОТ ULTIVO LC/TQ

При развојот на Ultivo, тимот на Agilent имал тешка задача со 
едно главно прашање на коешто морал да најде одговор. Како 
да ги намали димензиите на веќе постоечките TQ детектори, а 
сепак да се задржи нивната моќност и прецизност?

Токму поаѓајќи од ова прашање, тимот на Agilent создаде со-
сема нови компоненти со драстично помали димензии, коишто 
се клучни за перформансите на Ultivo. Ви ги претставуваме 
новите патентирани делови на револуционерниот Ultivo:

1. Млазен (англ. Jet Stream) јонски извор, којшто ја зголе-
мува јонизацијата додека го намалува шумот кој доаѓа од 
растворувачот и матрицата;

2. Вакуумски штит (англ. VacShield), којшто овозможува 
лесна замена на капиларата кај јонскиот извор, без да се 
наруши вакуумот во внатрешноста на инструментот. Како 
резултат на овој штит, аналитичарот може лесно да ја изва-
ди и да ја замени старата капилара со нова, без да чека да 

се воспостави вакуум во детекторот, бидејќи за разлика од 
претходните масени детектори, овде вакуумот не е нару-
шен. Токму поради овој дел, новиот Ultivo е едноставен за 
користење и за одржување; 

3. Циклонски јонски насочувач, којшто има улога на инка 
што овозможува фаќање на јоните од изворот и нивно на-
сочување кон првиот квадрупол. И покрај малите димен-
зии, овој насочувач поседува можност за трансфер на јо-
ните со големи маси, што е клучна карактеристика на овој 
дел од инструментот;  

4. DC пред/по филтри, коишто се наоѓаат на влезот и излезот 
од квадруполите. DC (англ. direct current) значи еднона-
сочна струја и токму таа има улога на стабилизатор, со што 
е постигнато целосно собирање и насочување на сите јони 
(дури и оние со голема маса). Овие филтри ја обезбедуваат 
резолуцијата и сензитивноста на овој детектор. 

5. Квадрупол 1 (Q1) содржи хиперболични квадруполи ко-
ишто дополнително ја оптимизираат јонската трансмисија 
и спектралната резолуција. Во овој случај, јоните селекти-
рани по маса коишто излегуваат од првиот квадрупол се 
нарекуваат прекурсорски јони; 

6. Во вортекс колизионата ќелија (Q2) којашто е под прити-
сок со инертниот гас, прекурсор јоните понатаму се суди-
раат со инертниот гас и создаваат сет јони именувани како 
продуктни јони. Самата геометрија на колизионата ќелија 
„вортекс“ овозможува фокусирање и насочување на јоните 
кон квадрупол 2;

7. Квадрупол 2 (Q3) каде што продукт јоните подлежат на 
дополнителна масена анализа; 

8. Детекторот, и покрај своите мали димензии, поседува го-
лема површина којашто овозможува собирање на јоните, 
со што се максимизира сензитивноста на детекцијата и 
како резултат се добива одговор со поголем интензитет на 
сигналот. 

Можноста за две различни хемиски соединенија со ист прекур-
сор јон да произведат идентични продукт јони е многу мала. 
Mасената анализа со два квадруполи произведува поголема 
хемиска специфичност од онаа со еден токму поради способ-
носта за успешно селектирање и одредување два различни, но 
сепак слични масени фрагменти / јони. 

Една од најдобрите карактеристики на Ultivo е неговата едно-
ставност и лесна употреба, поради што е особено погоден за 
корисници коишто имаат релативно мало или немаат никакво 
претходно искуство за работа со TQ детектори. 

Контакт: 

Зоран Настов, дипл. инж. по биологија
тел.: 02/20 33 833, 20 31 193
моб.: 070/36 44 65 
е-пошта: zoran@farmahem.com.mk

Контакт: 

Адријана Торбовска, м-р фарм. науки
тел.: 02/20 33 833, 20 31 193
моб.: 070/ 40 74 94 
e-mail: adrijana@farmahem.com.mk
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Фармахем Лабораторија за животна средина го прошири 
својот опсег на акредитација во 2020 и 2021 година, како 
во Одделението за тестирање, така и во Одделението за 
калибрации.

Препознавајќи ја потребата за потврдување на квалитетот 
на производите на пазарот за производство на медицински 
канабис, лабораторијата разви интерни методи за анализа 
на одредени параметри на канабис за медицински цели. Со 
оглед дека производството и употребата на производите од 
медицински канабис се релативно нови на светскиот пазар, 
сѐ уште нема стандардизирани методи на ЕN и ISO. Тимот на 
Фармахем Лабораторијата за животна средина ги развиваше и 
ги валидира интерните методи од повеќе извори и акредитира 
методи за анализа на параметрите во цвет, екстракт и масло 
од канабис којшто се употребува за медицински цели. Со тоа, 
нашата лабораторија стана првата акредитирана лабораторија 
во Македонија којашто анализира параметри во оваа 
фармацевтска суровина.

Во нашиот опсег на акредитација може да ги најдете следниве 
акредитирани методи:

4	акредитиран и валидиран метод на HPLC за идентифика-
ција и квантификација на канабиноиди во сув цвет од ка-
набис, екстракт и масло од канабис за 12 параметри: 

CBDV CBD-A CBL

CBG CBC THCV

CBG-A 9-THC 

CBN d8-THC Вкупна потенција

CBD THC-A Вкупно CBD;

АНАЛИЗА НА ПАРАМЕТРИTE  
ВО МЕДИЦИНСКИОТ КАНАБИС

4	акредитиран и валидиран метод за определување остатоци 
од пестициди со помош на GC-MS/MS во сув цвет од канабис 
за 21 параметар:

	 Alachlor, Aldrin, Atrazine, BHC-alpha, BHC-beta, BHC-gamma 
(Lindane), BHC-delta, Chlordane-cis, Chlordane-trans, DDD-
o,p’, DDD-p,p’, DDE-o,p’; 

	 DDE-p,p’, DDT-o,p’, DDT-p,p’, Endosulfan I (alpha), Endosulfan 
II (beta), Endrin, Heptachlor, Heptachlor exo-epoxide, 
Hexachlorobenzene;

4	акредитирани и валидирани методи на HPLC за 
идентификација и квантификација на микотоксини во сув 
цвет од канабис: Aflatoxin: B1; B2; G1; G2 и Ochratoxin A.

Доставувањето на примероците се врши согласно со упатството 
коешто им се доставува на клиентите по прифаќањето на 
понудите. 

Резултатите од анализите може да се користат за интерни 
потреби на клиентите, но со оглед на фактот дека Фармахем 
Лабораторија за животна средина е акредитирана согласно 
со стандардот ISO 17025, резултатите и извештаите се 
меѓународно признати.

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

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

Kontakt: 
Јулијана Димзова, дипл. инж.  
технолог  
тел.: 02/20 50 648
моб.: 071/39 39 06 
е-пошта: ekolab@farmahem.com.mk 

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

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

EKOLO[KI KONSALTING
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Патентираната технологија OptiMax му обезбедува на 
воздушниот терминал Prevectron 3® совршенo доследни 
перформанси и повторливост на заштитата. Иновативниот 
систем овозможува намалување на стандардните девијации 
до 40 % мерени во лабораторија со висок напон: помалку 
варијации значат подоверлив процес на развој. Тоа значително 
ги подобрува перформансите и сигурноста на заштитата од 
гром.
Технологијата M2M (Machine to Machine) е одобрена од 
Институтот за иновации и истражување на молњите. 
Громобранот комуницира со корисникот испраќајќи ги 

добиените информации на целосно безбеден и доверлив 
веб-портал – www.indelec-connect.com: состојба, електрично 
празнење, полнење на батеријата, квалитет на интернет-
врската и тн. Благодарение на оваа иновација, системот 
не бара специфичен емитер. Како едноставно решение по 
принципот „вклучи – работи“, PREVECTRON 3® – Connect лесно 
и автоматски се најавува на интернет, веднаш штом ќе биде 
инсталиран на соодветната локација.

ОДРЖЛИВОСТ 

Покрај тестирањата и процесите на 
сертифицирање, одржливоста на 
PREVECTRON 3®, неговиот дизајн и 
развој се целосно земени предвид: 
100 % направен во Франција, намалена 
тежина, зголемен животен циклус, 
модуларен дизајн и тн. Неговиот 
намален јаглероден отпечаток им 
одговара на сегашните очекувања 
за одржливост. PREVECTRON 3® има 
добиено награда за извонредност 
од страна на жирито на AvniR, 
промовирајќи ја својата експертиза и 
иновации за екодизајн.

PREVECTRON 3® - CONNECT
НОВА ЕРА НА УНИКАТНА 
ТЕХНОЛОГИЈА НА ГРОМОБРАНИ

Kontakt: 
Наташа Јосевска, дипл. инж. за 
заштита на животна средина
тел.: 02/20 33 844, 20 31 193
моб.: 070/22 62 21
е-пошта: natasa@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Борче Коларски
тел.: 02/20 33 844, 20 31 193
моб.: 070/28 80 40
е-пошта: borce@farmahem.com.mk

Целосно
иновативен

приозвод, тестиран во
повеќе од 20 земји, од
арктички до тропски

области.



INSTRUMENTI I OPREMA INSTRUMENTI I OPREMA

Informator za ponudata na Farmahem |   15

WatchDog e дел од брендот Spectrum Technologies и 
претставува линија на исклучително рентабилни метеоролошки 
мерни станици. Широкиот спектар на производи овозможува 
најразлични начини на комуникација, од жична, безжична, па 
сѐ до сателитска, коишто претставуваат ефективни решенија 
за вашите потреби за следење на временските услови: 
температура, брзина на ветер, релативна влажност, влажност 
на почвата, количеството на врнежите, притисокот и тн. 

Што е она што ги прави овие мерни станици поразлични од 
другите?

4	голем избор на мерни опции преку приспособливите над-
ворешни сензорски влезови; 

4	LCD-екран којшто овозможува да ги прегледате вашите мо-
ментални и дневни отчитувања;

4	избор на мерен интервал од 1 до 60 минути;

4	чување на вашите податоци во целосно безбедна и дол-
готрајна меморија; 

4	испраќање на податоците од секој терен до вашата мрежа; 

4	компатибилни со мрежите „Retriever“ и „Pups“ коишто 
овозможуваат испраќање на податоците до вашиот компју-
тер, лаптоп или паметен телефон секогаш кога е достапна 
интернет-мрежа, со што ги елиминирате претпоставките и 
добивате точни резултати во секое време.

Мерни безжични станици серија 3000 – внатрешни сензори 
за релативна влажност, температура на воздухот, брзина и 
насока на ветрот, количество на врнежи и сончевото зрачење 
(зависно од моделот), како и два надворешни влеза за сензори 
по ваш избор.

Мерни комплетни станици серија 2000 – внатрешни сензори 
за релативна влажност, температура на воздухот, брзина и 
насока на ветрот, количество на врнежи и сончево зрачење 
(зависно од моделот), како и надворешни  сензори (до 9 
сензори по ваш избор) и комуникациски влезови.

Мерни министаници серија 2000 – внатрешни сензори 
за релативна влажност, температура на воздухот и PAR 
светлина, како и можност за четири надворешни сензори и 
комуникациски влезови.

Мерни микростаници серија 1000 – внатрешни сензори за 
температура и влажност, како и четири надворешни влеза за 
сензори по ваш избор. 

 

СОВРЕМЕНИ МЕТЕОРОЛОШКИ СТАНИЦИ – 
АГРОНОМСКИ ПАМЕТНИ РЕШЕНИЈА

Kontakt: 
Наташа Јосевска, дипл. инж. за 
заштита на животна средина
тел.: 02/20 33 844, 20 31 193
моб.: 070/22 62 21
е-пошта: natasa@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Борче Коларски
тел.: 02/20 33 844, 20 31 193
моб.: 070/28 80 40
е-пошта: borce@farmahem.com.mk
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Фотографии од Драгољуб Николовски

На 1 октомври 2020 година, Фармахем одбележа значаен јуби-
леј, 30-годишнина од постоењето. По тој повод, секој вработен 
во Фармахем, Фармахем Сервис и ПЗУ Дијагностика Фармахем 
засади дрво во заедничка активност во Спортско-рекреативни-
от центар „Сарај“. Триесетте засадени дрвја се јавори во чест на 
30-годишнинината, а останатите се нарекуваат популарно „зла-
тен дожд“ (англ. golden rain) за златна иднина! Вкупно беа заса-
дени 75 дрвја во чест на 75-годишнината од раѓањето на осно-
вачот на Фармахем, директорот д-р Јосиф Таневски.

Дрвјата беа грижливо садени на оддалеченост од 3 до 4  метри, 
така што се одржуваше потребното растојание низ активност на 
отворен простор, пригодно за времето во кое живееме, но сепак 
сите колеги заедно, тимски.

Атмосферата во прекрасната природа беше надополнета со ма-
гичните звуци на виолините на Пламенка Трајковска и Наташа 
Диденко.

По засадувањето на дрвјата, на присутните колеги им се обра-
ти низ инспиративен говор Марјонка Велјановска, извршен ди-
ректор на Фармахем, како и тројцата колеги Сузана Настевска, 
Крсте Ѓуровски и Горан Карбевски, кои се во компанијата од 
самиот почеток и во оваа прилика добија награди за 30 години 
лојалност и посветена работа. Низ сеќавања за нивните поче-

тоци и искуства во Фармахем, ги трогнаа присутните колеги, па 
така нивните излагања беа проследени со многу емоции. 

На крајот на настанот, секој вработен застана покрај своето 
штотуку засадено дрво со балон во раката и безброј желби за 
светла иднина. На одреден знак, со звуците на „О соле мио“, во 
ист момент, заеднички беа пуштени 75 балони кон небото.  

Истиот ден, од страна на директорите и раководителите на 
Фармахем, Фармахем сервис и ПЗУ Дијагностика Фармахем беа 
засадени уште 10 дрвја (платани и липи) во паркот во „Ѓорче 
Петров“, еден од најстарите во градот.

Така, 30-годишниот јубилеј беше одбележан на оригинален на-
чин со благородна мисија – облагородување со зеленило на 
околината во која делуваме и создаваме проекти и за идните 
генерации.

Сo зазеленувањето сите колеги се погрижија да го остават пар-
кот зад себе во уште поубаво светло, со желба повторно да го 
посетат заедно со своите семејства и пријатели.

На овој начин Фармахем уште еднаш потврди дека е општестве-
но одговорна компанија којашто се грижи за заштитата и уна-
предувањето на животната средина. 

Продолжуваме посветено и понатаму!

ФАРМАХЕМ ОДБЕЛЕЖА ЈУБИЛЕЈ - 
30-ГОДИШНИНА ОД ПОСТОЕЊЕТО


