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валиднивалиднивалидни   
от 1.12.2022 до 15.01.2023от 1.12.2022 до 15.01.2023от 1.12.2022 до 15.01.2023

иии намАлениянамАлениянамАления   подаръциподаръциподаръци      



... получавате... получавате... получавате
пипетапипетапипета
подаръкподаръкподарък   

100100--

При покупка наПри покупка наПри покупка на   
накрайници снакрайници снакрайници с
филтър...филтър...филтър...

10μL
 

200μL
 

1000μL

50 кутии
70 кутии

100 кутии
200 кутии
250 кутии



Компактен анализатор
за имуноанализ със
система картридж
"всичко в едно".

AFIAS-1 е едноканална
платформа за 
имуноанализ на
латерален поток.
Катриджът за
еднократна употреба
включва всички
реагенти, 
необходими 
за теста.
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При покупка наПри покупка наПри покупка на   
2000 теста...2000 теста...2000 теста...

... получавате... получавате... получавате
подарък подарък подарък апаратапаратапарат 100100--



AFIAS-3AFIAS-3AFIAS-3
AFIAS-3 е компактна и
многофункционална
платформа за
имуноанализ с
латерален поток с три
независими канала,
което дава възможност
за три теста
едновременно.
 Апаратът е полезен на
малки лаборатории,
средни болници и
частни клиники със
своята гъвкавост и
удобство
 за потребителя.

... получавате... получавате... получавате
подарък подарък подарък апаратапаратапарат 100100--
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При покупка наПри покупка наПри покупка на   
4000 теста...4000 теста...4000 теста...



BIOMIC V3BIOMIC V3BIOMIC V3

BIOMIC V3 е най-интелигентната, напълно отворена, автоматизирана система
за отчитане и интерпретация на антибиограми, използваща интерпретацията
на клинични микробиологични тестове съгласно CLSI, EUCAST, както и QC.
BIOMIC V3 осигурява цифров запис на резултатите от теста и запазва
изображения с висока разделителна способност. Двупосочният LIS/LIMS
интерфейс, комбиниран с четене на баркод и въвеждане на сензорен екран
на 24-инчов монитор, предлагат на лабораториите оптимална настройка за
стандартизиране, записване и докладване на резултатите от теста.

Незабавно цифрово отчитане на зони и
интерпретация
Двупосочен LIS / LIMS интерфейс
Интерпретация съгласно: CLSI и EUCAST
Одобрен от US-FDA 510(k)
Oценка на резистентността
Разпознаване на дисковете и
местоположението им
Запазване на изображения с високо
качество
Неограничена памет
24-инчов сензорен екран
Без необходимост от рутинна поддръжка

BIOMIC V3BIOMIC V3BIOMIC V3   
Автоматизирана система за отчитане иАвтоматизирана система за отчитане иАвтоматизирана система за отчитане и

интерпретация на антибиограмиинтерпретация на антибиограмиинтерпретация на антибиограми

Основни характеристикиОсновни характеристики

1515--

Дисково-дифузионен метод

Тестване на QC за AST
Общи доклади за КК
Документиране на
антибиограми

Чувствителност към антибиотици
Тестови модулТестови модул

Контрол на качествотоКонтрол на качеството



BC60BC60BC60

Капацитет от 60 проби
Възможност за отчитане на
резултати в 3 режима
Равномерно разпределение на
температурата
Високо прецизна система за
температурен контрол,
осигуряваща оптимални условия
на растеж
Детекция и отчитане на всеки 10
минути
Минимално време за положителни
резултати от 3 часа
Съкратено време за растеж и
детекция на положителни проби

Автоматизирана система заАвтоматизирана система заАвтоматизирана система за
хемокултури BC60хемокултури BC60хемокултури BC60

Основни характеристикиОсновни характеристики

                   e най-съвременната
автоматизирана система за хемокултури,
отличаваща се с отлични свойства на
антибиотична адсорбция, базирана на
добавените в културалната течност
макропорьозни и катионни смоли. BC60
осигурява бърза и лесна детекция на
бактериалния растеж с висока надеждност и
диагностична точност. Високопрецизните
системи за температурен контрол
осигуряват равномерно разпределение на
температурата и оптимален растеж на
бактериалната култура. BC60 е модулна
система и предлага възможност за
разширяване на капацитета до 360 бутилки.Усъвършенствани интелигентни

алгоритми, отчитащи
положителни резултати по-рано
Оптимизиран процес на работа
- кликни > сканирай > постави
Многоизмерен модел на
бактериален растеж,
осигуряващ по-надеждни
резултати
Известяване за резултат чрез
звуков и светлинен сигнал
Статистически данни и
обработка на резултатите
Улеснена работа с един
софтуер

2525--



MAST®MAST®MAST®
DISCMASTER 5DISCMASTER 5DISCMASTER 5
DISPENSERDISPENSERDISPENSER

6-местен диспенсър за
антибиотични дискове
Гарантирана
стабилност при
употреба
Регулируема височина
Звуково
местоположение на
позицията на патрона
Оптимална защита от
влага

вземи 2вземи 2вземи 2

плати 1плати 1плати 1
MAST® DISCMASTER 5
MAST® DISCMASTER 5
MAST® DISCMASTER 5

DISPENSERDISPENSERDISPENSER

2=12=1



BagFilter®BagFilter®BagFilter®
P 400P 400P 400

1515--

Порьозност на филтъра: < 250
микрометра
Съвместим с всеки лабораторен
блендер
Многослоен: подсилен
многослоен комплекс
Размер: 19х30 см;
Латерален невълнен филтър;
Гама-ирадиирани;
Прозрачни;
25 броя в опаковка.
Срок на годност: 25 години.

BagFilter PBagFilter PBagFilter P  е плик с латерален е плик с латерален е плик с латерален
филтър от нетъкан текстил.филтър от нетъкан текстил.филтър от нетъкан текстил.
Филтрирането е мигновено,Филтрирането е мигновено,Филтрирането е мигновено,
без риск от кръстосанабез риск от кръстосанабез риск от кръстосана
контаминация. Идеален е законтаминация. Идеален е законтаминация. Идеален е за
пипетиране.пипетиране.пипетиране.



MAX-PREPMAX-PREPMAX-PREP 2020--
MAX-PREPMAX-PREPMAX-PREP   

е система за течно-базиранае система за течно-базиранае система за течно-базирана
цитология, включващацитология, включващацитология, включваща

патентовани двойно-мембраннипатентовани двойно-мембраннипатентовани двойно-мембранни
филтри.филтри.филтри.

   

Гинекологични
ТАБ
Храчка
Урина
Ликвор
Плеврални изливи и др.

MAX-PREP е система за течно-базирана цитология, включваща
патентовани двойно-мембранни филтри.
Разработена е по технология на водещата в областта корейска
компания – Corebiotech Ltd. и е валидирана за изготвянето на
висококачествени препарати от различни проби:

Изготвяне на висококачествени препарати представени от равномерен
монослой клетки с напълно запазен интегритет
Двойно-мембранна филтрация, осигуряваща отстраняването на
възпалителни клетки и клетъчен дебрис
Капацитет от до 60 проби/час
Включени всички необходими компоненти - филтри, предметни стъкла,
специални среди за съхранение и транспортиране на проби и
цервикални четки за пробовземане
KFDA, FDA и CE сертфицирана

Основни характеристикиОсновни характеристики



DeNovix DS-11 SeriesDeNovix DS-11 SeriesDeNovix DS-11 Series
Spectrophotometer /Spectrophotometer /Spectrophotometer /
FluorometerFluorometerFluorometer

1010--DeNovix DS-11 DeNovix DS-11 DeNovix DS-11 еее    
най-чувствителниятнай-чувствителниятнай-чувствителният
спектрофотометър-спектрофотометър-спектрофотометър-

флуорометър зафлуорометър зафлуорометър за   
микрообеми РНК и ДНК.микрообеми РНК и ДНК.микрообеми РНК и ДНК.    

Носител на наградите 
Scientists’ Choice Awards 

за 2017 и 2018 и 
Platinum Seal of Quality Award.

Включва порт за измерване на микрообеми от пробата,
както и модул за измерване с кювета
Абсорбционни и флуоресцентни измервания на ДНК, РНК и
протеини (определяне на тяхната концентрация и чистота)
Възможност за измерване на микроколичества от
пробата: от 0.5 до 1 μL проба
Измерване на оптична плътност на клетки
Възможност за провеждане на кинетични анализи при
използване на кюветния модул
Без необходимост от калибриране
SmartQC™ функция сигнализира при несъответствие на
пробата с критериите за чистота на РНК или ДНК
Интегриран флуорометър позволява най-прецизното
определяне на концентрацията на ДНК и РНК
Преконфигурирани протоколи за флуоресцентно
измерване на ДНК, РНК и белтъци
4 Флуоресцентни канала: UV, Blue, Green, Red
Подходящ за работа с високо разградени проби или
проби с ниска концентрация
Android оперативна система и управление без компютър

Основни характеристикиОсновни характеристики



1POT™ Professional Device и
1copy COVID-19 MDx Kit е
Point of Care молекулярно-
диагностична платформа за 
детекция на COVID-19 в 
рамките на 

1POT™1POT™1POT™
professionalprofessionalprofessional
DeviceDeviceDevice

При покупка наПри покупка наПри покупка на   
300 теста...300 теста...300 теста...

... получавате... получавате... получавате
подаръкподаръкподарък

устройствоустройствоустройство

22 минути22 минути22 минути

е LAMP базиран NAAT тест, предназначен за point-of-care
диагностика на SARS-CoV-2. Той таргетира N и S гените на

SARS-CoV-2 и предоставя резултат с висока точност, 8
пъти по-бързо от традиционния PCR. Тестът може да се 

съхранява и транспортира на 
стайна температура.

Детекция на РНК на COVID-19 с висока точност и
специфичност, базирана на технология на изотермална
амплификация
Директна детекция от пробата, без необходимост от
екстракция
Бърз анализ – само 22 мин. 
Валидирани проби за анализ: назофарингеален секрет
Лесно управление и получаване на резултатите от теста
чрез мобилно приложение
CE-IVD сертифицирана система
Подходяща за професионална употреба, както и за 
самостоятелно тестване

Основни характеристикиОсновни характеристики

1copy COVID-19 MDx Kit1copy COVID-19 MDx Kit1copy COVID-19 MDx Kit   100100--



Окуляри EWF 10x/22 mm и EWF 10x/20 mm
Система за интелигентно управление на
светлината (SLC).
Ергономична накланяща се глава
Осветяване за светло поле, тъмно поле и фазов
контраст
3 W NeoLED™ Köhler осветление
Антибактериален защитен слой
Регулируем по височина кондензор Abbe N.A. 1.25
Петпозиционен револвер за обективи

ScopeScopeScope
microscopesmicroscopesmicroscopes   1010--

iii

Основни характеристикиОсновни характеристики

Медицинско изделие клас I
Face-to-face конфигурация позволяваща
едновременно наблюдение от двама оператора
Система "multihead" за общо две, три или пет
позиции, позволяваща едновременно наблюдение
на обектите.
Предметна масичка 187/230 х 140 мм
iCare сензор за пестене на енергия
CSS - Система за съхранение на кабела
Гаранционен период - 10 години

Освен контрастният метод на светло поле, могат да се използват
конфигурации за фазов контраст, тъмно поле, поляризация и 
 флуоресцентни анализи. 

iScopeiScopeiScope
   се предлага в различни конфигурации,се предлага в различни конфигурации,се предлага в различни конфигурации,

намиращ приложение внамиращ приложение внамиращ приложение в
научно-изследователските звена и внаучно-изследователските звена и внаучно-изследователските звена и в

рутинната лабораторна дейност.рутинната лабораторна дейност.рутинната лабораторна дейност.



вземивземивземи                              кутиикутиикутии

   
   

на цената нана цената нана цената на         

rapid tests forrapid tests forrapid tests for
SARS-CoV-2SARS-CoV-2SARS-CoV-2

   бързи тестове забързи тестове забързи тестове за
детекция надетекция надетекция на   

COVID-19COVID-19COVID-19

333

222

3=23=2

*Промоцията е валидна за закупуване на максимум 10 кутии тестове наведнъж



вземивземивземи                        кутиикутиикутии
   

на цената нана цената нана цената на         

PPS Safe CarePPS Safe CarePPS Safe Care
Nitrile glovesNitrile glovesNitrile gloves

нитрилни ръкавицинитрилни ръкавицинитрилни ръкавици

333
222

3=23=2

Тип: 3,5 g нитрилна ръкавица без пудраТип: 3,5 g нитрилна ръкавица без пудраТип: 3,5 g нитрилна ръкавица без пудра
Дебелина на дланта: 0,07 ммДебелина на дланта: 0,07 ммДебелина на дланта: 0,07 мм

Срок на годност: 5 годиниСрок на годност: 5 годиниСрок на годност: 5 години
Материал: 100% синтетичен нитрилен латексМатериал: 100% синтетичен нитрилен латексМатериал: 100% синтетичен нитрилен латекс

Налични размери: XS, S, M, L, XLНалични размери: XS, S, M, L, XLНалични размери: XS, S, M, L, XL

Основни характеристикиОсновни характеристики

Етикетиране и съответствие със стандартите:Етикетиране и съответствие със стандартите:Етикетиране и съответствие със стандартите:   EN ISO 374-1, EN 374-2, EN, EN 374-3, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3,EN ISO 374-1, EN 374-2, EN, EN 374-3, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3,EN ISO 374-1, EN 374-2, EN, EN 374-3, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3,
EN 455-4,EN 455-4,EN 455-4,   EN 1186, EN 1149:2, ASTM D6319, ASTM D7319EN 1186, EN 1149:2, ASTM D6319, ASTM D7319EN 1186, EN 1149:2, ASTM D6319, ASTM D7319

   
   
   
   
   



...и още нещо специално от семейството на...и още нещо специално от семейството на...и още нещо специално от семейството на   
   
   
   

за вас и вашия коледен дух...за вас и вашия коледен дух...за вас и вашия коледен дух...



Feliz Navidad
José Feliciano

It's the Most Wonderful
Time of the Year
Andy Williams

Last Christmas
Wham!

PlaylistPlaylistPlaylist
 CHRISTMAS

RIDACOM'SSS   

https://www.youtube.com/watch?v=0UVUW11FENs
https://www.youtube.com/watch?v=AN_R4pR1hck
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI


ВЕСЕЛИ
ПРАЗНИЦИ

ОТ ЕКИПА НА

E-MAIL: INFO@RIDACOM.COM   WWW.RIDACOM.COM   PHONE: +359 2 955 99 98


