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е доставчик №1  в сферата на  микробиологията  

предлагайки продукти, услуги и комплексни решения с  

най-високо качество от ново поколение, които Ви дават 

възможността да получите най-доброто на най-добра цена.  
 

Представяме на Вашето внимание продуктово портфолио без 

аналог, в което ще откриете всичко необходимо за 

микробиологичен анализ  на води и напитки. 
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 Специално разработени за взeмане на проби от води 

съдържащи хлор и хлорамин  

 Всеки стерилен плик съдържа  необходимата 

концентрация  Натриев Тиосулфат – Na2S2O3 

 Богат асортимент :  обеми от 100 до 5000 мл 

 

Whirl-Pak са направени от висококачествен HDPE 

полиетилен с ниска плътност, който осигурява: 

 Пълна прозрачност  

 Изключително голяма здравина 

 

www.Whirl-pak.com    

Пробовзeмане и транспортиране 

Използвайки Whirl-Pak  спестявате място  и транспортни разходи! 

Стерилни пликове 
за проби 

http://www.whirl-pak.com/
http://www.whirl-pak.com/
http://www.whirl-pak.com/


 Изключителна прозрачност 
 Перфектно затваряне и максимална стабилност 
 Точна градуировка 
 Място за надписване на всяка проба 
 Различни обеми: 30, 60, 100, 200, 250, 300, 500, 1000 мл.  

     

 Прозрачни бутилки от PET 
 Широко гърло  
 Гама стерилизирани 
 Място за надписване на всяка проба 

 Предлагат се с или без Натриев Тиосулфат - Na2S2O3 

 

Стерилни контейнери 

Пробовзeмане и транспортиране 

Стерилни бутилки 

    5 
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Стерилни целулозо- естерни мембранни филтри 

 Различни размери на порите : 0.2 - 8 µm с диаметър на 

филтъра: 25, 47, 50 и 80мм 

  Висока скорост на потока  

  Висока чистота: Triton free 

  Време за омокряне: <3 секунди 

 Разработени специално за микробиологични анализи 

 Не подтискат микробния растеж 

 Хидрофобен ръб 

 Гама стерилни 

Диспенсър за филтри 

 Лесно отваряне на опаковката 

 Спестява време и намалява риска за контаминация 

Стерилни еднократни  
чашки и монитори 
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Иновативни филтрационни системи 

https://www.youtube.com/watch
?v=5Jqe-yt_Ijg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch
?v=8SWdp8ykk8k 

Rocker Scientific представят на Вашето внимание своите иновативни решения в 

мембранната филтрация.  

https://www.youtube.com/watch?v=5Jqe-yt_Ijg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8SWdp8ykk8k
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Rocker Scientific предоставят възможността сами да изберете компонентите на цялата 

филтрационна система  

 Различни обеми фунии изработени от стомана, автоклавируем PES или стъкло 

 Manifold- за филтруване на 3, 6 или 12 проби едновременно 

 Бутилки за отпадната вода със защита от преливане и обем до 4 литра 

 Вакуумни помпи с различна мощност(12,14, 25, 27 L/min)  

 Множество иновации осигуряващи безпроблемна работа, дълъг живот и защита на 

помпата 

Класически филтрационни системи 



Предимства на гранулираните хранителни среди: 
 Контрол на разпрашаването 
 Отлична разтворимост 
 Лесни за разпределяне при измерване 
 Не се задържат до стените на съда при разтваряне 
 Точни резултати до последния грам на гранулата 9 

Дехидратирани хранителни среди 

 Най-богат асортимент от висококачествени дехидратирани хранителни среди и добавки 

 Спрямо ISO стандартите за води и Европейската фармакопея 

 Гарантирано качество 

 Доставки до 24 часа 

 

 
 Микронизирани 

хранителни среди 

 Гранулирани 
хранителни среди 



Хромогенни хранителни среди 
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             HIMEDIA- произвежда най-големия асортимент от хромогенни хранителни среди 

M1991I  
HiChrome Coliform 

Agar (CCA) 

M1414 
HiChrome Enterococci 

Agar 

M1469 
HiFluoro Pseudomonas 

Agar Base 

M2026 
HiCrome™ 

Clostridial Agar Base 



M1991I : HiCrome Chromogenic Coliform Agar 
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Чудите се кой е най-добрият CCA Агар? И ние се чудехме преди да проверим   
извършвайки качествен контрол съгласно ISO 9308 и ISO 11133. 
Ако желаете може да го направим и във Вашата лаборатория! 

За повече информация за изпитването се свържете  с нас. 

  CCA Агар – ISO 9803 

11 
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Дехидратирани падове импрегнирани с хранителна среда 

Начин на употреба: 

1. Филтриране на пробата 

2. Рехидратиране хранителната подложка  

3. Поставяне на мембранния филтър  

4. Инкубиране   

5. Интерпретация на резултатите 

Предимства: 

 Голямо разнообразие на хранителни среди по ISO стандартите  за 

води и Европейската фармакопея 

 Съхранение на стайна температура 

 Срок на годност - над 1 година 

 Спестяват време при лабораторна подготовка 

 



Готови хранителни среди  
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 Най-богатата гама от готови хранителни среди, в петри 90мм и 60мм, банки и епруветки  

 Произведени в първокласни производствени бази 

 Всяка партида се подлага на стриктен качествен контрол в акредитирана по ISО 17025 

лаборатория 

 Създадени от висококачествени суровини от водещите производители на 

дехидратирани хранителни среди в света: BD, HIMEDIA, MERCK и OXOID  

 Гаранция за контролирани условия на съхранение в първокласните ни  

складови бази 



HiDtect™ са дискове импрегнирани с хромогенна 

съставка, които правят възможна директната 

идентификация на микроорганизми  

 

Дискове за бърза идентификация 
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Предимства: 

 Резултати за 1-4 часа 

 Диференцират върху неселективна среда 

 Икономически изгодни 

 Удобни и лесни за употреба 

 Иновативни, достъпни и не изискват допълнителни манипулации 

HiDtect Total 
Coliform 

HiDtect 
 Salmonella 

HiDtect E. coli 
Fluorogenic 



Биохимична идентификация 

15 ENTERO- Rapid 24 

Комбинация от 24 теста за бърза биохимична идентификация 

 Диференциране на най- значимите видове от сем. Enterobacteriaceae , сем. 
Pseudomonadaceae и др. 

 Резултати 4 - 24 часа след инокулацията 
 Без необходимост от допълнителни реагенти 
 Отчитането и интерпретацията може да стaне с автоматизирана система,  
софтуер или визуално чрез кодова книга 
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Микротитърни плаки за повърхностни води MUG/MUD 

 Спрямо наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване 

 Позволяват практическа идентификация на E. coli и род Enterococcus 

Инструкции за употреба 

1. Направете серийни разреждания с подходящ 

дилуент. Броят на разрежданията е функция 

на степента на замърсяване на пробата.  

2. Прехвърлете първото разреждане в подходящ 

стерилен контейнер. Използвайки 

многоканална пипета инокулирайте 200ul във 

всяка ямка. Повторете процедурата за 

останалите разреждания. 

3. Покрийте всяка плака. 

4. Инкубирайте на 44°С за 36- 72ч. 

5. Отчетете резултатите под UV- 366nm. 

Появяването на син флуоресцентен цвят 

индикира позитивен резултат. 
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Legionella 

Открийте най-пълното портфолио от тестове за легионела 

   17 
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Legipid® Най- бързият метод за детекция на Legionella 

 Бързо и ефективно отчитане на Legionella  

 Дава резултат за 1 час, докато конвенционалните тестове отнемат 7- 15 дни. 

 Чувствителност- 98% 

 Специфичност- 93% 

 LOD– 40 CFU,a за количествено определяне– 60 CFU 

 Сертифициран метод (AOAC) 
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Лесни и бързи полеви тестове за Enterococci, E. coli, Enterobacter, Salmonella, 

Pseudomonas,Vibrio, Shigella, Klebsiella, Citrobacter и други… 

 Откриване и потвърждение на патогени в питейни и биопроцесни води на базата 

на ензимно- субстратна реакция  

 Без нужда от лабораторни помещения 

1. Контрола 
2. S. Typhirium  
        (- реакция) 
3. Total Coliforms 
        (+ реакция) 

 

4. E. coli  
(+ реакция) 
5. E. Coli(UV)-   

(+ реакция)  

 Rapid Hicoliform Test Kit  Rapid HiEnterococci Test Kit 

1. Контрола 
2. E. coli (- реакция) 
3. E. faecalis (+ реакция) 

1               2               3                 4                5        1                2             3 

Бързи тестове 
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Химичен анализ на води 

Тестове за контрол на основни физикохимични показатели на води 

 Икономически ефективни и без необходимост от оборудване 

 Лесни за работа и интерпретация 

 Стабилни и с дълъг срок на годност 

 В удобни опаковки подходящи за пренос 



Качествен контрол- щамове микроорганизми 
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Предимства: 

 Предназначени за лаборатории акредитирани по ISO 17025  

 ISO Guide 34 акредитиран производител 

 Гарантирана автентичност- възможност за проследяване на референтната култура 

 Готов за употреба формат, който спестява време и разходи 

 Количествени и качествени щамове 

 
Приложения: 
 

 Акредитирани  лаборатории по ISO 17025  
 Валидиране/ Верифициране 
 Присъствие/ Отсъствие 
 Методи за идентификация 



Мануален брояч на колонии 

 Регулируема повърхност с възможност за 

поставяне на различни видове петриеви блюда 

 Интуитивно броене с писалка по ваш избор, 

тактилен натиск и звукова индикация 

 Индиректно осветяване за по- ясна визия 

 Регулируема чувствителност на осветлението 

 Прехвърляне на данните - USB, LIMS и Excel 

Scan® 100 



Автоматичен брояч на колонии  

 
 

 HD Изображение с 28 x увеличение за 
преброяване на 1000 колонии за 1 секунда 

 Автоматична регулация на осветлението 
и цвета на фона 

 Диференциация на 7 различни вида 
колонии върху хромогенни агари 

 Автоматично разделяне на сливащи се 
колонии и автоматично маркиране на 
преброените колонии  

 Пълна проследимост на резултатите 
 Различни модели отговарящи на Вашите 

специфични нужди 

 

Scan® 



www.ridacom.com 


