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Доделено признание  
зa животно дело  
на д-р Јосиф Таневски  
на конференцијатa на B.EN.A

Признание за придонес во 
развојот на екологијата и 
заштитата на животната 
средина во Р. Македонија

Постигнати резултати во
рамките на Програмата 
за зачувување на природата
во Македонија
Прва фаза

Мониторинг на амбиентниот
воздух со стандардни
референтни методи

20 години Дијагностика 
Фармахем

Трета генерација
имуноанализатори на Аbbott 
на Kлиниката за детски 
болести

Брзи тестови – прецизно, 
економично и брзо решение  
за секоја лабораторија

Првиот анализатор BA400 
инсталиран во Македонија

Неевидливото станува 
видливо со Carl Zeiss

Точни и прецизни 
лабораториски резултати 
со инструментите на Agilent 
Technologies

Mettler Toledo 
Повеќе од следливост...

Автоматски мониторинг
на температура и влага со
Testo Saveris

Нова ера за млечната 
индустрија во Македонија

Бои создадени од природата

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

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

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 20
godini se nudat kompletni
konsultantski uslugi
za proekti od oblasta
na `ivotnata sredina i
prirodata. Лабораторијата
за животна средина,
која е дел од секторот за
еколошки консалтинг, нуди
услуги за мерење и анализа
на различни параметри во
животната средина според
стандардот MKC EN ISO/IEC 
17025:2006.

Dijagnostika  
i lekovi
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, десетти број на Информаторот ќе може да прочитате 
за неколку од многуте успешни проекти на Фармахем во 2016 
година:
`` Доделување постхумно признание за животно дело на д-р 
Јосиф Таневски и признание за придонес во развојот на 
екологијата на Марјана Шушлевска;

`` Резиме на постигнатите резултати од првата фаза на Про-
грамата за зачувување на природата во Македонија, фи-
нансирана од страна на Швајцарската агенција за развој и 
соработка (SDC);

`` Одбележување на јубилејот – 20 години од основањето на 
првата дијагностичка лабораторија во Р. Македонија – ПЗУ 
Дијагностика Фармахем;

`` Продлабочување на соработката со лабораториите за кон-
трола на квалитетот и развој во фармацевтската индус трија;

`` Збогатување на понудата за биохемиските лаборатории со 
тестовите за алергии и тестовите за интолеранција на храна;

`` Подобрување на квалитетот на прехранбените производи со 
новите култури од DSM и природните бои за храна од DDW;

`` Комплетирање на понудата за сите фази на производство-
то со автоматското следење на температурата и влагата со 
„Testo Saveris“;

Марјонка Велјановска
Извршен директор

Винка Таневска
Директор

`` Мониторинг на амбиентниот воздух со стандардни рефе-
рентни методи од страна на Фармахем Лабораторија за 
животна средина.

Изминатата 2016 година успешно се заврши првата фаза на 
Програмата за зачувување на природата во Македонија и од 
2017 година започнува втората фаза којашто ќе трае четири 
години, од 2017 до 2020 г. Во делот на аналитичката опрема, 
ја проширивме понудата преку преземање голем дел од сер-
висот и квалификациите на аналитичката опрема. Понатаму, 
Секторот за дијагностика и лекови оствари одлични резул-
тати и ја продлабочи соработката како со јавните, така и со 
приватните лаборатории во Р. Македонија.
Исто така, Фармахем, како општествено одговорна компа-
нија, постојано вложува во вработените и спроведува обу-
ки за унапредување на комуникациските вештини, тимското 
работење, продажните вештини и техники во современата 
продажба, а обезбедува и учество во специјализираните об-
уки организирани од страна на фирмите коишто ги застапува. 
Но, сето ова немаше да можеме да го постигнеме без под-
дршката и довербата од Вас, почитувани читатели, за што Ви 
ја искажуваме нашата голема благодарност.
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FARMAHEM

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ 
НА ЕКОЛОГИЈАТА И ЗАШТИТАТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Во рамките на V конгрес на еколозите на Македонија, со 
меѓународно учество, што се одржа во Охрид, 19–22 октом-
ври 2016 година, на раководителката на Секторот за еко-
лошки консалтинг, Марјана Шушлевска, ѝ беше доделено 
признание за исклучителен придонес и посветеност во 
развојот на екологијата и заштитата на животната средина 
во Македонија.

На Конгресот беа презентирани постигнувањата и резул-
татите од спроведувањето на првата фаза од Програма-
та за зачувување на природата во Македонија, проект на 
Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), којшто 

е координиран од тимот на Фармахем. Исто така, беа презентирани и голем број 
научни трудови чии резултати беа добиени при истражувањата во рамките на оваа 
Програма. 

Во периодот од 31 март до 1 април 2016 година во Скопје 
во просториите на Техничкиот кампус на УКИМ се одржа 
Конференција на B.EN.A (Balkan Environmental Association) 
под наслов „GREDIT 2016“ (Green Development Infrastructure 
Technology). Конференцијата започна во спомен на д-р Јосиф 
Таневски (1945–2010), основач и директор на Фармахем и во 
таа прилика, проф. Михаил Кочубовски одржа говор во кој се 
осврна на остварувањата и заложбата на д-р Таневски како 
еден од основачите на B.EN.A во Р. Македонија и како Наци-
онален координатор во периодот 2000–2003 година за B.EN.A 
во Р. Македонија. Исто така, за време на Конференцијата, беше 
доделено постхумно признание за животно дело на д-р Јосиф 

ДОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО  
НА д-р ЈОСИФ ТАНЕВСКИ  
НА КОНФЕРЕНЦИЈАTA  
НА B.EN.A

Таневски за неговата долгогодишна посветеност и активно 
делување во полето на заштитата и унапредувањето на живот-
ната средина. Вакво признание им беше доделено и на проф. 
д-р Миле Димитровски и проф. д-р Фокион Восниакос.

Фармахем зеде учество и со усна презентација на научен 
труд под наслов ,,Емисија на азотни оксиди NO

x
 од ложишта 

на течни горива во воздух“. Во научниот труд беа обработе-
ни 46 резултати од мерења коишто Фармахем Лабораторијата 
за животна средина ги има извршено во периодот 2009–2015 
година. Презентацијата на трудот успешно ја изнесе главниот 
автор на трудот, Маријан Лакс.
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Програмата за зачувување на природата во Македонија, про-
ект на Швајцарската агенција за развој и соработка, коорди-
ниран од Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем ги зао-
кружи резултатите од активностите коишто се спроведуваа во 
рамките на првата фаза (2013–2016 година). Активностите на 
Програмата во овој период главно беа насочени кон подготов-
ка на документи и поставување основа за реализирање кон-
кретни активности во втората фаза, како и градење партнер-
ства за долгорочна соработка со засегнатите страни. Главни 
партнери на Програмата се Министерството за животна среди-
на и просторно планирање, Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Шумарскиот факултет во Скопје, 
Агенцијата за планирање на просторот и општините во сливот 
на реката Брегалница. Главен стратешки партнер пак на Про-
грамата е Центарот за развој на Источниот плански регион.

На национално ниво се подготвени стратешки документи 
коишто се од исклучителна важност за зачувувањето на био-
диверзитетот и природата во Македонија, како што е Наци-
оналната стратегија за заштита на природата во Република 
Македонија. Оваа стратегија  ќе биде основа за активностите 
на национално ниво за зачувување на природата, како и за 
спроведување на активностите за исполнување на обврските 
на Република Македонија во однос на Натура 2000.

Покрај овие документи, подобрен е и едукативниот процес на 
Шумарскиот факултет Скопје, со вклучување наставни еди-
ници од областа за зачувувањето на природата во настав-
ната програма и воспоставување соработка со Школата за 
земјоделство, шумарство и храна при Универзитетот за приме-
нети науки во Берн. Преку работилници, предавања и теренски 
посети, размена на студенти и завршени студии, се унапредија 
професионалниот капацитет и знаењето за биодиверзитетот и 
зачувувањето на природата кај студентите и професорите.

На регионално ниво се подготви Просторниот план за Источ-
ниот плански регион којшто е хиерархиски најважен документ 

EKOLO[KI KONSALTING

со кој  се дефинираат насоките за уредување и користење на 
просторот, со примена на принципите на одржлив развој, а за-
ради ефикасна заштита на природните и културно-историски-
те вредности на просторот. Како основа за Просторниот план 
е земена биолошката разновидност на регионот, со користење 
на информациите добиени од Анализата на недостатоците во 
еколошките податоци за брегалничкиот слив и Картата на еко-
лошка сензитивност, коишто беа подготвени во рамки на Про-
грамата. 

Други важни документи од регионално значење се Студијата и 
Стратегијата за развој на туризмот во Источниот плански реги-
он со акционен план (2016–2025 година) и имплементирање 
четири приоритетни проекти од Стратегијата.

Во прилог на зајакнувањето на капацитетите на вработени-
те во Центарот за развој на Источниот плански регион, беше 
овозможено учество на обуки, работилници и конференции, 
како и пренесување искуства од тимот на Фармахем. Покрај 
тоа, се изведе обука по мерка за вработените во општините од 
брегалничкиот слив, со цел да се зајакнат нивните капацитети 
во однос на спроведувањето проекти коишто се однесуваат на 
зачувувањето на природата.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО РАМКИТЕ  
НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА 
ПРИРОДАТА ВО МАКЕДОНИЈА 

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

Kontakt: 
Цветан Николовски, дипл. инж. 
по заштита на животната средина
tel.: 02/20 33 850, 20 31 193 
mob.: 072/23 62 82
e-mail: cvetan@farmahem.com.mk

от слив и здруженијата на граѓани коишто се насочени кон 
зачувување на природата и одржливото управување со при-
родните ресурси во регионот, како и кон имплементирање еко-
лошки практики и енергетска ефикасност.

Со оформувањето на Едукативниот центар за зачувување на 
природата во с. Негрево – Општина Пехчево, се поставија ос-
нови за систематски пристап во едукацијата и доближувањето 
на концептот за одржливо користење на природните ресурси 
до учениците и до останатите заинтересирани посетители. Во 
следниот период, Едукативниот центар ќе има водечка улога 
во едукацијата за биолошката разновидност на брегалнички-
от слив со примена на иновативен и интерактивен концепт за 
едукација.

Тимот на Фармахем којшто ја координираше оваа комплексна 
програма, беше одговорен и за спроведување на кампањата за 
подигање на јавната свест за значењето и придобивките од за-
чуваната природа. Кампањата беше спроведувана континуира-
но во текот на реализацијата на Програмата, а како најкорисна 
алатка за постигнување на целта беше продукцијата на крат-
ките видеа и најавата за документарен филм коишто можат да 
се најдат на интернет-страницата и каналот YouTube на Про-
грамата (www.bregalnica-ncp.mk).

Втората фаза од Програмата за зачувување на природата во 
Македонија почнува од јануари 2017 година и во следните 
четири години Фармахем е главен координатор. Фокусот ќе 
биде ставен на конкретни активности со кои ќе се придонесе 
за зачувување на природата во брегалничкиот слив, а во исто 
време ќе се овозможат придобивки за локалното население.

Тимот на Фармахем ги координираше и активностите коиш-
то се однесуваа на промоција на практики за одржливо про-
изводство на ориз и промоција на пчеларството како врска 
помеѓу зачувувањето на биолошката разновидност и социое-
кономските придобивки.

На локално ниво, активностите на Програмата беа насочени 
кон спроведување конкретни активности и градење партнер-
ства со сите засегнати страни: локалните власти, јавните инсти-
туции, подружниците на ЈП „Македонски шуми“, здруженијата 
на граѓани, со цел заеднички да дејствуваме за зачувувањето 
на природата и одржливото користење на природните ресур-
си.

Преку Програмата за зачувување на природата во Македонија 
се остварија 35 мали проекти на општините од брегалнички-
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Kontakt: 
Маријан Лакс, дипл. инж. за заштита  
на животната средина
tel.: 02/20 50 648 
моб.: 070/27 27 87
e-mail: laks.ekolab@farmahem.com.mk

Kontakt: 
Јулијана Димзова, дипл. инж. техн.  
шеф на лабораторија
tel.: 02/20 50 648 
моб.: 071/39 39 06
e-mail: ekolab@farmahem.com.mk

Лабораторијата за животна средина на Фармахем e акре-
дитирана согласно со МКС EN ISO 17025:2006 за мерни 
параметри во воздухот (емисија и амбиентен воздух), водите 
и бучавата од страна на Институтот за акредитација на Р. 
Македонија. Тестирањето на мерните параметри се работи 
по акредитирани методи, но и според референтни методи 
пропишани во европската и македонската регулатива. 

Во 2016 година лабораторијата беше ангажиранa од Градот 
Скопје за следење на состојбата со квалитетот на воздухот на 
територијата на Скопје, на два проекти. 

Елаборатот за нивото на бучавата и за состојбата на амби-
ентниот воздух во Градот Скопје – втора фаза (грејна сезона), 
претставува продолжение на активностите во областа на 
бучавата во животната средина и квалитетот на  амбиентниот 
воздух коишто беа спроведени во летниот период, 2012 година. 
Лабораторијата ги следеше следниве мерни параметри: озон 
О

3
, сулфур диоксид ЅО

2
, азотен диоксид, јаглерод моноксид 

CO, РМ
10

 и РМ
2,5

 на пет локации (Ѓорче Петров, Железара, 
Градски Парк, Средно Водно и Кисела Вода), во периодот 
јануари–февруари 2016 година. Добиените податоци беа 
обработени заедно со податоците од системот за следење на 
Министерството за животна средина и просторно планирање и 
беа споредени со историските податоците за зимскиот период. 

Во елаборатот беше направена споредба на податоците од 
мерењата во двете сезони и беа дадени мерки и препораки за 
намалување на загадувањето.

Елаборатот за испитување на загадувањето на  амбиентниот 
воздух од сообраќајот за Градот Скопје го работиме заедно 
со Универзитетот ,,Гоце Делчев“ од Штип. Во проектот е 
предвидено 14-дневно следење на две локации во исто време 
(нискофреквентна и високофреквентна сообраќајница), на 
азотен диоксид и бензен според референтните методи, како и 
РМ

2,5 
и РМ

10
 (со анализа на тешките метали: арсен As, никел Ni, 

кадмиум Cd, олово Pb, бакар Cu и цинк Zn) според референтните 
методи, но и во реално време. 

Од овој проект во моментов е реализирана само првата мерна 
кампања со мерења во есенскиот период.

Проектниот тим на Фармахем ги следеше мерните параметри 
во двата проекти согласно со референтните методи:

 озон О
3 
- EN 14625;

 сулфур диоксид ЅО
2
 - ЕN 14212;

 азотен диоксид NO
2
 - EN 14211;

 јаглерод моноксид CO - EN 14626; 
 РМ

10
 и РМ

2.5
 - ЕN12341 којашто воедно е и акредитирана 

метода. 

МОНИТОРИНГ НА АМБИЕНТНИОТ 
ВОЗДУХ СО СТАНДАРДНИ 
РЕФЕРЕНТНИ МЕТОДИ

Мерната опрема на лабораторијата е од водечките произ-
водители за областа на испитување како што се MLU од 
Австрија, Testo од Германија, Mettler Toledo од Швајцарија, 
Comde Derenda од Германија, за кои Фармахем е овластен 
дистрибутер за регионот.
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Специјалистичката дијагностичка лабо-
ра торија Дијагностика Фармахем е ос-
нована во декември 1996 година од 
д-р Јосиф Таневски, како прва при-
ватна лабораторија од ваков вид во 
Македонија. Официјално таа почна со 
работа во јануари 1997 година во насел-
бата Ѓорче Петров, а од 2005 година и во 
населбата Аеродром. 20-годишнината 

беше одбележана со проширување на 
работните простории на лабораторијата 
во населбата Ѓорче Петров. Новоуре-
дениот простор зазема околу 85 m2 и 
е опремен со софистицирани апарати 
од водечките светски производители: 
Sysmex, Biosystems, Mindray, Tosoh и дру-
ги за што попрецизна дијагностика во 
склад со важечките принципи и одредби 
на највисоките светски стандарди. На 
свеченоста по тој повод, пред врабо-
тените, за почетоците говореше прим. 
Оливера Тренчева, која беше првиот 
специјалист по медицинска биохемија 
во лабораторијата и практично ја фор-
мира Дијагностика Фармахем заедно со 
д-р Јосиф Таневски. Притоа, четири ко-
лешки добија признание и награда за 
10-годишното работење во Дијагностика 

Фармахем, а во 2017 година ќе следува 
признание и за 20-години работен стаж 
во лабораторијата. 
Во 2016 година м-р Ратка Кремшовска-
Mанчовска, спец. по мед. биохемија, 
раководител на лабораторијата во Ае-
родром се пензионира, а на тимот му се 
придружи д-р Миланка Пајковска, спец. 
по мед. биохемија. Во лабораторијата во 
Ѓорче Петров, веќе осум години, раково-
дител на лабораторијата е м-р Бисерка 
Симоновска, спец. по мед. биохемија. Во 
работата на двете лаборатории учеству-
ваат еден магистер по биолошки науки, 
четири дипл. инж. по биологија, еден 
инж. по аналитичка хемија и три лабо-
ранти, љубезен тим со големо искуство 
кој работи со висока професионалност и 
дискреција. 

Двете лаборатории имаат склучено дого-
вор со ФЗОМ  и работат со сини картони. 
Лабораториите им стојат на располагање 
на пациентите шест дена во неделата и 
изработуваат над 1000 биохемиски ана-
лизи, а резултатите се издаваат истиот 
ден, со исклучок на некои поретки ана-
лизи коишто се работат во реномирани 
странски лаборатории. Во интерес на 
времето, пациентите можат да ги поди-
гнат резултатите преку веб-страницата 
со код или од матичниот лекар, на барање 
на пациентот. Покрај рутинските, основ-
ни анализи, се изработуваат хормони, ту-
морски маркери, маркери за инфективни 
болести, хемостаза, автоимуни маркери, 
алергени, интолеранција на храна, вита-
мини, минерали, тешки метали, детекција 

на наркотици, концентрација на лекови 
во крв, одредување крвна група и многу 
други анализи. Заради проверка на точ-
носта на анализите, лабораториите пра-
ват редовни внатрешни и надворешни 
контроли (Prevecal и Sysmex). Консулта-
циите со специјалистите по медицинска 
биохемија се бесплатни. 

Специјалистичката дијагностичка лабо-
раторија Дијагностика Фармахем  и ната-
му успешно ги следи најновите трендови 
во областа и затоа е симбол за постојан 
квалитет и прецизност, на задоволство 
на нашите пациенти кои минатата година 
достигнаа бројка од 30.000.

Среќен јубилеј! За многу години,  
за нови заеднички успеси!
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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

Kontakt: 
Владимир Стојчевски, дипл. хем. инж.  
тел.: 02/20 33 848,  20 31 193
моб.: 071/37 38 31
e-mail: vladimir@farmahem.com.mk

Пред околу 15 години започна соработката на Фармахем со 
Клиниката за детски болести во делот на следење на терапијата 
со лекови, со инсталацијата на имунолошкиот анализатор  
TDx FLx, производство на фирмата Abbott Laboratories. На 

15 ГОДИНИ СОРАБОТКА НА ФАРМАХЕМ СО КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЈА  
ИМУНОАНАЛИЗАТОРИ НА ABBOTT  
НА КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

БРЗИ ТЕСТОВИ – ПРЕЦИЗНО, 
ЕКОНОМИЧНО И БРЗО РЕШЕНИЕ 
ЗА СЕКОЈА ЛАБОРАТОРИЈА

анализаторот се тестираа: Carbamazepine, Valproic acid, 
Phenobarbital и Methotrexate. По неколку години, на Клиника-
та за детски болести беше инсталиран и анализаторот AxSYM 
на кој се изведуваше следење на терапијата со лекови, освен 
тестирањето на Methotrexate, што и понатаму се изведуваше на 
TDx FLx (тој тест го немаше во менито на тестови на AxSYM). Во 
2015 година излезе новиот тест за Methotrexate на анализато-
рите Architect од Abbott Laboratories, што ја наметна потребата 
од миграција на неговото тестирање од TDxFLx на анализато-
рот Architect i1000sr.
Во октомври 2016 година, успешно заврши инсталацијата 
на Abbott Architect i1000sr на Клиниката за детски бо-
лести. Со инсталацијата на анализаторот беше воведено 
тестирање на повеќе тестови коишто до тогаш не се работеа 
во лабораторијата на Клиниката за детски болести. Беше во-
ведено тестирање на маркерите за хепатитис, HIV, витамин D, 
RBC Folate и урински NGAL.

Во палетата на производи 
спаѓаат:

hCG, LH, FSH, AFP, CEA, 
PSA, Syphilis, Gonorrhea,  
H. Pylory (Ab. & Ag.), 
Troponin, Myoglobin, Malaria, HIV 1+2, 
Hepatities (B, C), HBsAG, HCV,  
Dengue Virus, Tuberculosis,  
Salmonella (IgG/IgM),  
Rubella (IgG/IgM),  
Toxoplasma (IgG/IgM),  
CMV (IgG/IgM),  
Drugs of Abuse (AMP, BAR, BZO, BUP, 
COC, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, 
TCA, TRA, THC, K2).

Брзите тестови „See Now“ од производителот Camp medica 
group претставуваат прецизно, економично и брзо решение 
за секоја лабораторија. Погодни се за употреба во болници, 
дијагностички лаборатории, како и за научни истражувања и 
се од голема помош при одредување на медицинските состојби 
на пациентите. Принципот на работа со овие тестови е многу 
едноставен и освен тестот, примерокот од пациентот (серум, 
плазма, полна крв или урина) и соодветен реагенс (за одреде-
ни тестови) којшто е составен дел од пакувањето на тестови-
те, не се потребни дополнителни реагенси или анализатори. 
Резултатите се добиваат брзо (5–15 минути во зависност од 
тестот) со прецизност > 98 %.
Брзите тестови „See Now“ се достапни во следниве формати:
 Strips 
 Midstream – pen format
 Cassette 
 Multi test panel



Пред една година во лабораторијата  „Ројал медика“ во Гости-
вар беше инсталиран првиот биохемиски анализатор BA400 
во Македонија. Анализаторот е производ на Biosystems од 
Шпанија и е прв анализатор којшто има поголем капацитет 
за разлика од досегашни-
те модели А15 и А25, што 
отвора можност за негово 
инсталирање во средни и го-
леми лаборатории. 

BA400 е автоматски биохеми-
ски анализатор со исклучи-
телни перформанси, наменет 
за секоја средна или голема 
лабораторија и овозможува да се постигне висока ефикасност 
со оптимални трошоци. 

Во комбинација со оригиналните реагенси на Biosystems и 
врвната техничка подршка, анализаторот BA400 ја дефинира 
новата генерација на клинички анализатори.

На следнава веб-страница можете да ја погледнете снимката 
со дизајнот на анализаторот: https://vimeo.com/61178036

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НЕЗАВИСНО ОД ОПЕРАТОРОТ

Од аспект на функционирањето независно од операторот, ана-
лизаторот располага со:

 8̀8 позиции за реагенси во 
фрижидер со интегриран 
баркод-читач. 

 3̀5 позиции за примерок, 
од кои кај 90 е овозможе-
но отчитување со баркод-
читач.

 Р̀езервоарите за сред-
ството за перење и за от-
пад се со голем капацитет, па овозможуваат континуирано 
работење приближно осум часа, без никакво дополнување 
или празнење на резервоарите.

Анализаторот троши помалку од 14 L/h вода.
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ПРВИОТ АНАЛИЗАТОР BA400 
ИНСТАЛИРАН ВО  
МАКЕДОНИЈА
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Kontakt: 
Бојан Весковски, дипл. инж. - сервисер 
на медицински инструменти
тел.: 02/20 39 642
моб.: 071/23 04 87
e-mail: bojan.veskovski@farmahem.com.mk

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

LED ТЕХНОЛОГИЈА

BA400 поседува иновативна оптичка технологија заснована 
врз LED (англ. light-emitting diode). LED-оптиката се заснова 
врз LED-диоди со 8 работни бранови должини за спектрофото-
метриско читање. Со неа е овозможена поголема резолуција, 
прецизност, повторливост во одност на халогенските светилки 
на конвекционалните анализатори.

Се постигнува стабилно отчитување и висока резолуција 
(0,0001 ABS) овозможена од страна на две фотодиоди. Свет-
лечкиот зрак е со животен век од повеќе од 50.000 часа, со 
што е овозможена поголема точност и подобри перформанси. 

ПАМЕТНИ РЕШЕНИЈА

Во анализаторот е вградена електроника од врвна фирма од 
таа област CUN (Controller area Network) со цел да се поедно-
стави одржувањето. 

LED-технологијата и системот за дозирање, којшто исто така 
е едноставен, односно со керамички пумпи, овозможуваат по-
едноставно одржување на анализаторот. 

Софтверот е со графички приказ на волуменот на реагенси 
и реалното време на изработување примероци (англ. user 
friendly software), со еден збор, многу е едноставен за работа. 
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Видот е едно од основните и можеби најважното сетило на 
човекот, затоа и грижата за него мора да биде примарна, на-
правена од најдобрите професионалци, со најдобрата опрема. 
Видот е сетило коешто е најмногу погодено од стареењето и 
неизбежно е да се сретнеме со ваков тип проблем во некоја 
етапа од животот, кога ќе ни биде потребна најдобрата 
грижа. Carl Zeiss е водечка компанија во светот во сфера-

НЕВИДЛИВОТО СТАНУВА
ВИДЛИВО СО
CARL ZEISS

та на офталмологијата и нуди од функционална базична 
дијагностика, па сѐ до комплексна оперативна опрема. Како 
лидер во оваа сфера, развојниот центар на Zeiss има блиска 
соработка со најголемите професионалци офталмолози, со цел 
да ја унапреди техниката и да го поедностави користењето за-
ради поголема функционалност. 

INSTRUMENTI I OPREMA

Carl Zeiss – We make it visible! 

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

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

БАЗИЧНА ДИЈАГНОСТИКА

Секој офталмолошки центар, 
мала ординација или голема 
очна болница има потреба 
од инструменти за базична 
дијагностика. 
Zeiss нуди широко портфолио 
за скрининг и рефракција 
(авторефрактор / кератоме-
тар, корнеална топографија), 
за глаукома и визуализација 
на ретина (тонометри, фун-
дус камера), „slit“-лампи и 
субјективна рефракција.

КАТАРАКТА

Една од најчестите дијагнози 
во денешно време е токму 
катарактата. Целиот процес 
за успешно отстранување на 
катарактата опфаќа повеќе 
чекори, од дијагностика до 
постоперативна грижа. 

Дијагностика – „IOL Master“ 
овозможува точни биометри-
ски мерења и IOL калкулации. 

Визуализација – со опера-
тивните микроскопи „OPMI 
LUMERA“ и „RESCAN“ на Zeiss 
погледнете и преку замисли-
вото. 

Терапија – модуларниот 
систем Phaco „VISALIS“ е 
дизајниран со напредна 
технологија за флексибил-
ност, ефикасност и контро-
ла, со совршен баланс на 
моќност и ефикасност за 
максимална безбедност на 
пациентот. 

Постоперативна грижа – во 
случај да се развие пост-
катаракта, „YAG Laser“ е 
терапевтски ласер за нејзино 
отстранување.

ИОЛ – ИНТРАОКУЛАРНИ ЛЕЌИ

Zeiss ги комбинира 
иновацијата и прецизноста 
за да обезбеди широк ранг на 
ИОЛ за операција на ката-
ракта со микроинцизија и 
обновување на видот колку 
е можно поблиску до млади, 
здрави очи. Резултатите се 
добиваат веќе по еден ден од 
операцијата. Притоа трет-
манот на астигматизам е дел 
од стандардната процедура. 
Извонредната платформа на 
трифокална интраокуларна 
леќа достигнува резултати 
и над очекуваните коишто 
ги исполнуваат највисоките 
очекувања кај пациентите 
со катаракта, пресбиопија и 
астигматизам. Трифокална-
та платформа овозможува 
корекција на видот на сите 
три растојанија – блиску, 
далеку и интермедијарно. 

ЛАСЕРСКА КОРЕКЦИЈА НА ВИД

Carl Zeiss е првата компанија 
во светот којашто го има 
развиено и лансирано првиот 
ексајмер-ласер во 1986 
година. Zeiss не само што е 
пионер, туку и иноватор во 
развојот на напредни уреди 
за третман на рефрактивни 
нарушувања. Уникатната тех-
ника за ласерска корекција 
„ReLEx® SMILE“ којашто се 
изведува со фемтосекунден 
ласер „VisuMax“ е вистинско 
ремек-дело во рефрактив-
ната хирургија. „VisuMax“ во 
комбинација со ексајмер-
ласерите „MEL“ ги претвораат 
во уметност изведувањата 
на зафатите како што се 
„Femto LASIК“ и останатите 
традиционални процедури за 
корекција, како и терапевт-
ските зафати (кератопласти-
ка, инцизии и сл.). 

Carl Zeiss нуди решенија 
за дијагностика и трет-
ман на очни заболувања 
како катаракта, глау-
кома, дијагностика и 
визуализација на ретина, 
како и решенија за ласер-
ска корекција на видот или 
рефрактивна хирургија.
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Уште од формирањето на компанијата, Agilent Technologies ну- 
ди врвни аналитички инструменти во различни инструментални 
техники, софтвери за нивна контрола, потрошен материјал за 
лабораториските анализи и сервисни и апликативни услуги за 
целосна покриеност на аналитичкиот процес. Токму поради ова 
Agilent Technologies може да ги задоволи сите ваши потреби 
нудејќи целосни решенија за аналитички инструменти.  

КВАЛИФИКАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИСКАТА ОПРЕМА  
– УСЛУГА НА УНИФИЦИРАЊЕ (COMPLIANCE) 

Фармахем од оваа година го зголеми бројот на обучени 
сервисери за работа со софтверот ACE (Agilent Compliance 
Engine) од Agilent Technologies за да може навремено 
да одговори на сите барања на своите клиенти, притоа 
задоволувајќи ги критериумите на светските регулативи. 

Со употребата на овој софтвер, Фармахем обезбедува 
унифицираност на сите квалификациски протоколи коишто 
се креираат автоматски од конфигурацијата на инструментот 
којшто се квалификува. Со целосно валидираниот и патентиран 
софтвер од страна на Agilent Technologies се гарантира 
следење на протоколи, прецизни резултати, конзистентни 
пресметки и електронски извештаи коишто потоа лесно се 
зачувуваат, се пребаруваат и се посочуваат.

ГАСНА И ГАСНО - МАСЕНА ХРОМАТОГРАФИЈА

Моделот 7890B од портфолиото на гасни хроматографи на 
Agilent Technologies и натаму е референтниот инструмент 
за анализи на гасна хроматографија низ светот. Неспорниот 
квалитет обезбеден од инертниот пат којшто го поминува 
аналитот од инјекторот до детекторот обезбедува поголема 
стабилност на компонентите и со тоа поточни и попрецизни 
резултати. 

Гасно-масената хроматографија на Agilent Technologies нуди 
широка палета на решенија за вашите анализи. Можноста 
за поврзување на гасниот хроматограф со еден од трите 
масени детектори (единечен квадрупол, троен квадрупол, 
детектор со мерење на времето на прелетување на јоните) 
нуди зголемување на осетливоста и нивото на детекција на 
инструментот до концентрации од фемто ред на величина. 

За успехот на Фармахем во областа на гасната хроматографија 
за изминатата година, може да се споменат изведените 
инсталации на гасен хроматограф со два инлети и два детектори 
во ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово, во Лабораторијата за 
токсиколошка хемија, како и на гасниот хроматограф со троен 

квадруполен масен детектор во Државната фитосанитарна 
лабораторија. Двата инструменти се наменети за анализа на 
пестициди во храната. 

ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЈА

Кај течната хроматографија на Agilent Technologies и во текот 
на изминатата година се развиваа и се подобруваа моделите 
од серијата Infinity II.

Новите модули од оваа серија се со подобрен дизајн, 
подобрени перформанси и нудат поголема сигурност во однос 
на целокупната аналитичка постапка. Главните каратеристики 
на модулите од новата серија Infinity II се:

к̀омпатибилност со стандардната и UHPLC техника;

а̀налитичко и полупрепаративно прочистување;

б̀рзи и прецизни градиенти на мобилната фаза;

н̀еверојатно мал пренос на аналитот од претходната 
анализа (carryover);

с̀кратено време за еден циклус на инјектирање (можност за 
употреба на две игли за инјектирање);

з̀големен капацитет на автоматскиот инјектор;

б̀рзи и едноставни конекции (Quick-Connect fittings) 
коишто немаат „мртов“ волумен.



INSTRUMENTI I OPREMA INSTRUMENTI I OPREMA

Informator za ponudata na Farmahem |    11

Благодарение на специјално дизајнираните компоненти, 
системот Agilent 1290 Infinity II LC може да работи со 
притисоци од 1300 bar со проток од 2 mL/min. Пренесувањето  
на аналитот (Carryover) на инструментот е помал од 9 ppm,  
а проточната ќелија Max-Light обезбедува шум помал од  
±6 μAU/cm.  

Модуларниот дизајн на инструментот подразбира користење 
на некои од следните глави за снимање:

с̀тандардна трансмисија,

D̀ialPath,

T̀umblIR,

д̀ијамантски ATR,

G̀e ATR,

Z̀nSe ATR,

1̀0° или 45° спекуларна рефлектанца,

д̀ифузна рефлектанца.

Инструментот доаѓа со однапред трајно поставен оптички 
пат со што се намалува времето потребно за негова 
иницијализација. Софтверот MicroLab Quant дава целосна 
контрола врз инструментот и лесно може да биде надграден 
за да ги исполнува критериумите на регулативата 21 CFR 11. 

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

Контакт:  

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

Фармахем оваа година ја прошири својата поддршка во однос 
на квалификацијата на течните хроматографи со обуката на 
уште еден сервисер за изведување на протоколот ACE кој ги 
задоволува барањата за согласност на различните светски 
регулаторни агенции како што е Американската агенција за 
храна и лекови (FDA).

ФУРИЕ-ТРАНСФОРМНА ИНФРАЦРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЈА

Молекулската спектроскопија од портфолиото на Agilent 
Technologies можеме да ја претставиме со иновативниот, 
компактен и прецизен спектрометар Cary 630 FTIR. Овој 
инструмент е одличен за квантитативни и квалитативни 
анализи на секаков тип примероци, цврсти, течни или гасовити. 



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

Kontakt: 
Горан Карбевски
тел.: 02/20 33 834, 20 31 193
моб.: 070/26 06 91
e-mail: gorankarbevski@farmahem.com.mk
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 ПОВЕЌЕ ОД СЛЕДЛИВОСТ...

Како и сите години наназад, Фармахем секогаш се труди да ги 
донесе светските иновации во Македонија и да им ги претста-
ви на клиентите. На 7.12.2016 година, со поддршка од нашиот 
партнер Mettler Toledo – Switzerland го одржавме семинарот 
на тема „Повеќе од следливост...“ во хотелот „Александар па-
лас“. 

Оваа тема станува сѐ поактуелна во сите лаборатории, но и 
покрај нејзината опширност, одлучивме да се фокусираме и да 
разработиме две точки од секојдневните рутински процедури 
во лабораториите. 

Рутинско тестирање на ваги со тегови и последната иновација 
на Mettler Toledo – „Wеight.Link“ беше првата тема којашто ја 
изложи нашиот гостин предавач, г. Жилиен Терие, од Mettler 
Toledo. 

„Weight.Link“ е иновативен идентификациски ситем за те-
гови којшто гарантира комплетна следливост на рутинското 
тестирање на ваги. Секој тег на дното има QR-код, којшто е 
поврзан со кодот на сертификатот и ги содржи сите подато-
ци за тегот (маса, класа, податоци од калибрацијата и датум). 
Секој тег има свој единствен идентификациски код, чии по-
датоци автоматски се преземаат со скенирање. Сите податоци 
автоматски се внесуваат во извештајот од тестирањето, со тоа 
што на крајот се добива комплетен извештај за поткрепа на 
извршеното тестирање. 

Вториот дел од семинарот беше посветен на најновиот систем 
за симултано мерење на рН и кондуктивност. 

Во секојдневната работа многу често се јавува потребата од 
следење на овие два параметри на еден примерок. Ова им 
овозможува на корисниците симултано да ги анализираат два-
та параметри и со тоа да заштедат на подготовката на приме-
рокот, времето за анализа и изготвувањето извештај. 

Покрај новиот систем, овој дел беше со посебен осврт на но-
вата линија сензори на Mettler Toledo, коишто се наменети за 
рутински, но и тешки апликации, на пример мерење на флуор-
водородна киселина, мерење во мали волумени (ин-витро ме-
диум). Mettler Toledo нуди преку 100 видови различни сензори 
за различни апликации. Која е Вашата?

More than traceability…
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АВТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ  
НА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАГА СО 
TESTO SAVERIS

Барањата за практични решенија за следење на амбиент-
ната температура и влага во сите фази на производството, 
складирањето, транспортот стануваат сѐ по комплексни и инди-
видуални. Затоа нашата главна за дача е да ги препознеме овие 
барања на купувачите и да ги следиме новите технологии, за 
да им обезбедиме компетентна консултација во изнаоѓањето 
на најсоодветно решение за нивната апликација.

Системот Testo Saveris со својата флексибилност нуди можност 
за конфигурација според потребите на корисникот.

Неговите главни карактеристики се:
 З̀аштеда на време поради автоматизација на мерењето и 

прибирањето податоци и автоматско генерирање извештаи;

 Ѐдинствена флексибилност поради можноста за користење 
комбинација на радио и ethernet проби;

`Лесна инсталација, конфигурирање и работење;

 Г̀олема безбедност и сигурност на податоците поради т.н. 
концепт на складирање на повеќе нивоа;

`Далечинско вклучување аларми (преку е-пошта, смс) при 
надминување на зададените лимити, или, пак, на самото 
место;

`Флексибилност поради големата разноликост на мерните 
проби;

 C̀FR-софтвер којшто ги исполнува барањата според 21 CFR 
Part 11.

Срцето на системот е база на која може да се поврзат до 150 
сонди. Независно од компјутерот, базата може да меморира и 
до 40000 вредности за секој канал, поточно ако мерниот ци-
клус е 15 минути, меморијата е доволна дури за цела една го-
дина.

Во зависност од апликациите на купувачите, Testo нуди три 
различни софтверски пакети. Со сеопфатното управување со 
алармите и системот за автоматско изготвување на извештаи-
те се гарантира лесно, непречено следење на вредностите од 
мерењето и на документацијата.

Освен одличниот производ којшто го нуди, Фармахем е пре-
познатлив и по својата професионалност, така што со нашите 
лаборатории за калибрација акредитирани по ISO 17025 може 
најпрофесионално да се изврши следново:

 к̀алибрација на инструменти;

 м̀апирање на простории по GxP, GMP, EN; 

 ѝнсталација и изработка на документација според IQ/OQ/
PQ - SOP - HACCP во зависност од барањата на клиентот и 
стандардите коишто треба да се исполнети за секторите: 
фармација, здравство и прехранбена индустрија.

Системите Testo Saveris се веќе инсталирани во:

1. Зегин, септември 2016 г.,

2. Алкалоид АД Скопје – Микробиолошка лабораторија, мај 
2014 г., Контрола на квалитет, 2016 г.,

3. Институт за патологија при Медицинскиот факултет, Скопје, 
ноември 2014 г.,

4. NHT REDONI – Приштина, магацин за фармацевтски 
производи, декември 2013 г.,

5. MEDITECH – Приштина, магацини за фармацевтски про-
изводи, април 2012 г.,

6. Надградба со нови компоненти на постоечкиот систем 
Saveris во Промедика, ноември 2012 г.,

7. Промедика, магацини за фармацевтски производи и 
транспорт, март 2011 г.,

8. ФАРМАХЕМ, магацини за реагенси и лекови, ноември 2010 г.,

9. Институт за микробиологија при Клиничкиот центар во 
Скопје, јуни 2010 г.,

10. Хотелите на Макпетрол во Маврово и Струга, февруари 
2009 г. и јуни 2009 г.

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

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 
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НОВА ЕРА ЗА МЛЕЧНАТА 
ИНДУСТРИЈА ВО МАКЕДОНИЈА
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Од самиот почеток, Фармахем претставува верен партнер на 
млечната индустрија, обезбедувајќи најмодерна индустриска 
и лабараториска опрема, реагенси, адитиви, млечни стартер 
култури и сирила и сето тоа е поддржано со постојана техничкa 
поддршка и обука.

Од оваа година, Фармахем тоа партнерство го подигна на пови-
соко ниво и во Македонија ја претстави водечката  компанија 

за  стартер култури и сирила – холандската компанија Royal 
DSM.

DSM е светска иновативна компанија во полето на нутриенти и 
материјали. Мисијата на оваа компанија  е да создаде посветла 
иднина за луѓето денес и генерациите што доаѓаат, создавајќи 
иновативни решенија коишто обезбедуваат одржлив развој и 
заштита на животната средина. 

REAGENSI I ADITIVI

ВРЕМЕ Е ЗА „ПОКУЛТУРНИ“ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ СО СТАРТЕР КУЛТУРИТЕ НА DSM

DSM низ бројки:

Основана: 1902 година.

Број на вработени: 25.000.

Годишен промет: 10 милијарди долари.

Delvo®Fresh Delvo®Cheese Pack-Age® Maxilact®

Потрошувачите сакаат 
производи што се здра-
ви и вкусни. Јогуртните 
култури од DSM  им 
овозможуваат на мле-
копроизводителите да 
ги решат предизвиците 
во однос на текстурата 
и вкусот и да создадат 
млечни производи 
коишто потрошувачи-
те ќе ги консумирaат 
секојдневно.

Културите за сирење 
од DSM секогаш 
биле почетна точка 
за производство 
на врвни сирења. 
Во комбинација со 
коагулантите од DSM 
се идеално решение 
за производство 
на сирење коешто 
ги задоволува и 
најпребирливите по-
трошувачи.

Високотехнолошко иноватив-
но решение на пакување за 
природно зреење на кашкава-
лот. Ова вакуумско пакување 
се состои од полупропустлива 
мембрана којашто му овозмо-
жува на кашкавалот да зрее 
природно,  без ризик за раст 
од квасци и мувли. Предно-
стите се: природно зреење, 
заштеда на работна сила, 
зголемен принос поради на-
малена загуба на влага.

Природен неутрален ензим лак-
таза со кој се добиваат вкусни 
млечни производи без лактоза. 
Со ензимот  Maxilact®  се задо-
волуваат барањата на потро-
шувачите за производи осло-
бодени од шеќерот лактоза. Со 
повеќе од 50 години искуство во 
оваа област, DSM создаде ензим 
којшто може да се употребува 
во широко температурно и pH-
подрачје и да се користи за сите 
видови млечни производи.
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Компанијата DDW е основана во 1865 година и од мала 
компанија прераснува во еден од светските лидери за кара-
мел, природни бои и храна што бои, коишто се користат во 
прехранбената индустрија и индустријата за пијалаци. Денес, 
DDW поседува десет фабрики за природни бои распоредени 

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 
e-mail: elena@farmahem.com.mk

REAGENSI I ADITIVI

на пет континенти. Со постојаното пронаоѓање нови ресур-
си за добивање бои, како и со истражувањата насочени кон 
подобрување на стабилноста на боите и нивната примена, DDW 
е светски лидер и неговите производи ги користат најголемите 
компании во прехранбената индустрија.

Примена: млечни и месни производи, сосови, супи, пијалаци, сладолед, смрзнати десерти, бомбони, тестенини и др.

Природните бои и храната што бои храна се добиваат со пре-
работка и екстракција на пигменти од овошје и зеленчук. 

Каротеноидите се соединенија коишто даваат жолто, портокалово и 
црвено обојување. Овие бои се добиваат од пиперка, морков и анато 
семки.

Пигментот бетанин 
од коренот на 
цвеклото дава 
црвено обојување.

Пигментот куркумин 
дава жолта боја, а  
се добива од коренот  
на  растението куркума.

Зелената боја се добива 
од хлорофилот на 
растенијата, а најчесто се 
произведува од спанаќ.

Антоцијаните се 
пигменти коишто даваат 
црвено, виолетово и сино 
обојување. Овие бои 
се добиват од: аронија, 
црвена зелка, бозел, 
ротквица, црн морков, 
грозје, црвена пченка.

Компанијата DDW ги добива суровините за производство на 
боите од сопствени земјоделски површини или во соработка 
со реномирани компании во таа област.
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 analiza na hormoni;
 infektivni zaboluvawa;
 hemostaza; 
 tumor - markeri;
 avtoimuni - markeri;
 markeri za osteoporoza;
 alergeni, vitamini, minerali, 

te{ki metali; 

ДИЈАГНОСТИКА ФАРМАХЕМ ЈА ЗАСТАПУВА НАЈГОЛЕМАТА ЕВРОПСКА ЛАБОРАТОРИЈА
“PASTEUR CERBA” ОД ПАРИЗ ВО КОЈА СЕ ИЗВЕДУВААТ НАД 3000 РАЗЛИЧНИ АНАЛИЗИ. 

ПРВА ПРИВАТНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ОСНОВАНА 
1997 ГОДИНА. 

Na{ata laboratorija Vi nudi:
 izrabotka na nad 1000 razli~ni biohemiski parametri;
 stru~en tim so visoka profesionalnost;
 rabota so najsovremena aparatura i oprema;
 stroga kontrola i visoka to~nost na rezultatite;
 izrabotka na analizite so mali koli~ini krv;
 mo`nost za izrabotka na itni analizi vo rok od 30 minuti;
 zemawe materijal i vo doma{ni uslovi;
 paket na analizi so poniski ceni;
 rezultatite mo`at da se dobijat po faks i elektronska po{ta;
 besplatna konsultacija li~no ili na telefon, so doktor-specijalist  

po medicinska biohemija.

Pokraj rutinskite osnovni analizi 
gi rabotime i slednite specifi~ni 
analizi:

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

R A B O T I M E  S O  S I N I  K A R T O N I

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

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

AЛЕРГИСКИ ТЕСТОВИ  
И ТЕСТОВИ ЗА ИНТОЛЕРАНЦИЈА  
НА ХРАНА „POLYCHECK®“

 kvantitativna detekcija na 
narkotici;

 koncentracija na lekovi vo krv;
 rana dijagnostika na prenatalni 

naru{uvawa.

Алергиите се создаваатт кога организмот реагира на материи од око-
лината како на напаѓачи. Антителата коишто се вклучени во алерги-
ските случувања најчесто се „имуноглобулини Е“ (IgE-антителата), 
коишто се врзуваат за рецепторите на мастоцитот којшто испушта хи-
стамин, што, пак, доведува до ширење на околните капилари и појава 
на симптомите. Реакциите на храна се многу чести и еднаш кога ќе се 
почуствува надуеност, проблеми при варењето или кога ќе се забе-
лежи осип на кожата по внесување одредена храна, би можело да се 
посомневаме на алергија, но во повеќето случаи вистинскиот причи-
нител е интолеранцијата на храна. Причинители на интолеранцијата 
на храна се: недостаток на некои ензими, синдром на иритабилен ко-
лон, труење со храна, преосетливост на некои додатоци во храната 
(адитиви), стрес, преосетливост на глутен и тн.

Интолеранцијата на храна предизвикува формирање антитела про-
тив протеините од одреден вид храна, но не и IgE-антитела, коишто 
би покажале алергиски процес, туку IgA-антитела во првата фаза, а 
подоцна со повеќекратна стимулација се формираат и IgG-антитела. 
Со тестот за интолеранција на храна се одредуваат IgG-антителата, 
создадени од различни видови храна во серумот.

„Polycheck®“ е бренд на Biocheck GmbH (Германија). Со него се олес-
нува тестирањето на повеќе параметри одеднаш во хуманата и ветери-
нарната медицина. Квантитативната проекција на различни параме-
три може да биде обработена со еден тест-пристап. Со користење на 
програмата Biocheck за обработка на сликата добиена со скенирање 
на траките „Polycheck“, со помош на софтверот, се оценуваат тесто-
вите брзо и прецизно. Ова е технологија којашто овозможува кван-
титативна мултипараметарска анализа на алерген-специфични IgE во 
еден тест, одеднаш. 

Предности на „Polycheck®“:

 п̀отребни се само 200 μL серум;
 в̀исока чувствителност на поединечни алергени (0,15 kU/L);
 р̀езултатот се издава во меѓународни единици коишто се користат 

за алергии (kU/L);
 о̀возможува во исто време евалуација на индивидуални 5, 10, 20 

или 30 параметри;
 с̀ензитивноста на тестот е 92,3%;
 с̀пецифичноста на тестот е 93,6%;
 в̀реметраењето на тестот e  2,5 часа;
 ѐдноставно извршување на постапката за тестот.
Тестот за алергии „Polycheck®“ се произведува во четири раз-
лични варијанти („инхалаторни“, „прехранбени“, „алергии кај 
деца“ и „алергија на неколку вида антибиотици“). Во програма-
та на „Polycheck®“ се застапени и панели со тестови за автоимуни 
заболувања.

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


