
Pentru a observa luminozitatea optimă a fluorescenței, examinarea și fotografierea se recomandă să aibă loc cât mai curând posibil 
după ce ciclul de fumigaţie a fost finalizat. În mod ideal, amprentele dezvoltate trebuie să fie fotografiate în termen de 24 de ore.  

Amprentele care au fost evidenţiate nu trebuie să fie expuse la lumina directă a soarelui şi / sau ȋn mediu cu temperatură ridicată, 
pe perioade lungi de timp. În cazul în care amprentele evidenţiate sunt ambalate într-un container cu etanşare rezonabilă la lumină, 
într-un mediu proaspăt, detaliile crestelor vor rămâne fluorescente în continuare, timp de aproximativ 1 săptămână după procesul 
de fumigaţie. În cazul în care este necesar, fluorescenţa poate fi reimprospătată la o dată ulterioară fără nici o pierdere de detalii, 
prin re-fumigaţie cu Lumicyano.  

Pentru a fotografia amprentele galben-fluorescente (560nm), încercați principalele lungimi de undă diferite și schimbaţi unghiul 
sursei de lumină pentru a obţine rezultate optime. Se recomandă filtre colorate ”band-pass” pentru a intensifica efectul şi a obţine 
cel mai bun contrast. 

Instrucţiuni de utilizare 

Lumicyano permite, cu procesare ȋntr-o singură etapă, relevarea amprentelor digitale folosind camere de 

fumigaţie standard. Acest procedeu elimină etapele de colorare sau prăfuire cu pulbere : amprentele digi-

tale apar fluorescente imediat.  

Procedeul Lumicyano necesită utilizarea combinată de Lumicyano Powder şi Lumicyano Solution. Lumicya-

no a fost special conceput pentru a obţine o luminozitate mai puternică şi o dezvoltare mai detaliată, de 

înalt nivel, a amprentelor digitale, în condiţii optime, cu un risc cât mai redus de dozare ȋn exces cu "supra-

adeziv", asigurând astfel rezultate mai bune decât cu adezivii clasici cu cianoacrilat si coloranți sau pulberi 

pentru tratament ulterior. În cazul în care se utilizează în secventă cu coloranți şi / sau pulberi, Lumicyano 

este mai eficient decât cianoacrilatul standard.  

Utilizarea Lumicyano este compatibilă cu analizele ADN-ului. 

Lumicyano este compatibil cu toate camerele standard de fumigaţie, fără modificări, dacă plita poate să ajungă la 120 °C.  

1. Puneţi cantitatea corectă de Lumicyano Powder într-o tăviţă nouă (de folie), apoi dispersaţi pulberea uniform pentru a se 
evita aglomerarea. Este posibil să apară cocoloaşe de Lumicyano Powder în flacon. Acestea pot apărea din cauza struc-
turii cristaline şi a umezelii care pătrunde în flacon în timpul utilizării sau chiar şi în timpul umplerii. Aceste cocoloaşe se 
pot zdrobi cu o spatulă metalică curată şi uscată. Acest fenomen nu afectează eficacitatea produsului. Închideţi imediat 
flaconul după utilizare pentru a evita orice absorbţie potenţială de umiditate.  

 Ne-poroase: plastic, metal, sticla, suprafeţe adezive (pe ambele feţe) … 
 Semi-poroase: hârtie mată şi lucioasă ....  

Dozele şi duratele depind de natura şi numărul de expuneri ȋn camera de fumigaţie şi de volumul 
de fumigat. Lumicyano reduce la minim riscul de supraȋncărcare cu adeziv a urmelor latente. 
Urmatoarele cantitaţi recomandate sunt valori medii pentru a obţine rezultate optime, ȋn funcţie de 
media ȋncărcării cazuistice şi de dotarea laboratorului criminalistic.  
 
Concentraţia obişnuită de Lumicyano Powder ȋn Lumicyano Solution este de cca 5%. Dacă este 
nevoie, o concentraţie de 8% va oferi o fluorescenţa mai puternică.  
 
Daca nu dispuneţi de o balanţă care cântăreşte miligrame, puteţi doza astfel:  

 Lumicyano Powder :  o cupă plină cu vârf (cupa se livrează ȋn pachet ) = 40 mg  

 Lumicyano Solution:  33 picături = 1 gram.  

 

Capacitatea Camerei Timp de fumigatie Cantitate Lumicyano Powder  Cantitate Lumicyano Solution 

Mică : 170 litri  

(ex : F&F MVC 1000) 20 minute 
5% : 40 mg / 1 cupa 

8% : 64 mg / 1.5 cupe 

0.8 g 

26 picături  

Medie : 650 litri 

(ex : F&F MVC 3000) 25 minute 
5% : 135 mg / 3.5 cupe 

8% : 215 mg / 5.5 cupe 

2.7 g 

90 picături  

Mare : 2000 litri 

(ex : F&F MVC 5000) 30 minute 
5% : 200 mg / 5 cupe 

8% : 320 mg / 8 cupe 

4 g 

132 picături  

IMPORTANT : Pentru a se obţine rezultate satisfăcătoare, etapele cheie din procesul de operare 

trebuie respectate cu stricteţe :  

1. Cantitatea adecvată de Soluţie pentru fumigaţie depinde de volumul camerei de fumigatie.  

2. Se dizolvă Pulberea in Soluţie ȋn proporţie de 5%. Optaţi pentru proporţie de până la 8% pentru 

fluorescenţă mai puternică  

3. Când incepe fumigaţia, umiditatea ȋn camera de fumigatie trebuie să fie de 70-80%.  

4. Plita de ȋncălzire trebuie să atingă gradual temperatura de 120 °C/250 °F. Nu preȋncălziţi plita.  

5.  Utilizaţi lanternă criminalistică corectă: 325nm / 470-530nm.  

 

Dacă respectaţi cu stricteţe procedeul, veţi releva urme latente cu rezultate foarte bune.  

Tehnologie  

Instrucţiuni & Camere de fumigaţie  

2. Adăugaţi imediat Lumicyano Solution (a se vedea mai jos dozele recomandate) pe taviţa de folie. Lumicyano Powder se 
dizolvă instantaneu cu Lumicyano Solution. Inclinaţi usor şi rotiţi vasul cu lichid până se omogenizează amestecul şi 
devine un fluid amestecat unifom.    

   IMPORTANT: Lumicyano Powder se va dizolva numai cu Lumicyano Solution  

         3.  Asezaţi tăviţa de folie pregătită cu acest amestec pe plită. Ridicaţi umiditatea până la 70/80%. Umiditatea mai mare duce 
la supra-ȋncărcare cu adeziv.  Apoi se creşte temperatura plitei până la 120 °C / 250 °F. Afumaţi complet mixtura până 
nu mai rămâne nimic ȋn tăviţă.   

Recomandări :  

 Geamurile camerei de fumigaţie trebuie să fie curăţate de reziduurile vechi. Urmele de cianoacrilat vechi vor atrage fluores-

cenţa Lumicyano.  

 Plita trebuie să atingă gradual 120 °C. Se recomandă o curbă de ȋncălzire lentă (120 °C ȋn aprox. 5 minute)  

 Nivelul umidităţii trebuie să fie ȋntre 70% şi 80%.  Se recomandă valoarea standard de 80%.  

Doze si durate  

Fluorescenţa şi Fotografierea  

Suporturi ideale pentru urme  

Demo Video 

 

Reglaţi concentraţia de Lumi-
cyano Powder ȋn funcţie de 
camera de fumigaţie şi de sursa 
de lumină. Concentraţia stan-
dard este de 5%. Puteţi s-o 
cresteţi până la 8%. În acest caz 
fluorescenţa va fi si mai pu-
ternică. 



Lumicyano este disponibil ȋn următoarele unitaţi de ambalare : 
 
Set complet Lumicyano (Powder + Solution) (Pulbere + Solutie)  
LK5-100  Set Lumicyano - 5 g Pulbere + 100 g Solutie 

LK1-20  Set Lumicyano - 1 g Pulbere + 20 g Solutie 

 

Lumicyano Powder (se utilizează cu Lumicyano Solution)    
LP5    Lumicyano Pulbere – 1 Flacon de 5 g 

 

Lumicyano Solution (se utilizează cu Lumicyano Powder)  
LS200  Lumicyano Solutie – 200 g (10 Flacoane de 20 g) 

 

Set Lumicyano mostră  
LKSAMP  Set Lumicyano  - 0.5 g Pulbere + 10 g Solutie 

Observatie : Concentraţia recomandată de Lumicyano Powder ȋn Lumicyano Solution este de 5%.  
De aceea, utilizarea a 5g de Lumicyano Powder (LP5) necesită 5 flacoane de 20g cu Lumicyano 
Solution.  

 

Un set Lumicyano LK5-100 asigura: 

            37 cicluri in camera de 650 litri  

        125 cicluri in camera de 170 litri 

Secvenţa optimă 

de vizualizare  

Lungime de 

undă  

Modele/Optiuni de culoare  

recomandate  
Ochelari si filtre  Observatii  

1 325nm 
LabinoSuperXenonLumi (50W) 

Lumatec Superlight 400 
Rofin Polilight PL400 / PL500 

„Galben” intens  
De evitat zgomotul de fundal 

fluorescent  

2 
Acoperă     

     majoritatea    

     cazuisticii    

495nm 

480nm 

SPEX Crimescope 
F&Freeman 82/DCS4 

Lumatec Superlight 400 
Rofin Polight PL400 / PL 500 
Rofin Polilight Flare+2 Cyan 
Projectina Pagelab / SL450 

« BLUE/GREEN » 

Portocaliu 
Promaster YA2 ica  

 

3 515nm SPEX Crimescope 
Portocaliu 

Promaster YA2 ica  
 

4 532nm 
Coherent TracER Laser  

« GREEN » 
Portocaliu intens  

Recomandat ȋn special 

pentru suprafeţe albe/

multicolore şi / sau puternic 

reflectorizante  

Tebuie să luaţi în considerare natura materialului care va fi supus fumigaţiei (metal, plastic, sticlă, semi-poros ....) si 
fundalul (adică foarte reflectorizant, alb, multicolor ...) pentru a selecta cele mai bune combinații.  

 

Majoritatea surselor de lumină albastră / verde (CYAN - 500nm), cu o putere bună și ochelari de protecţie / filtre 
portocalii de camere fotografice sunt compatibile cu Lumicyano.  

Fluorescenţa Lumicyano™ este obținută în următoarele condiții: UVa 325nm  

 UVa 325nm  

 Lanternă criminalistică de 500nm +/- 20nm (albastru / verde (Cyan)  

 Laser albastru de 460nm - Laser verde de 532nm 

 

Lumicyano Pulbere - Perioada de valabilitate: un an  

Păstraţi Lumicyano Powder ferit de lumina soarelui și depozitaţi într-un loc uscat şi la ȋntuneric, la temperatura ambiantă constantă, 
pentru a preveni formare de umezeală ȋn interiorul flaconului. În mod ideal se păstrează într-o etuvă de uscare şi ȋn acest fel va dura 
aproximativ 1 an. Nu se păstrează în frigider.  
Lumicyano Powder expirat sau stocat incorect se va transforma în cocoloaşe ȋntărite maronii. În cazul în care încercați să utilizați 
Lumicyano Powder ȋn această stare, nu se poate amesteca în mod corespunzător cu Lumicyano Solution ȋntrucat se solidifiă sau se 
formează mici blocuri. În acest caz se pot produce reziduuri în vasul de folie și nu fumegă în mod corespunzător.  

Lumicyano Solution - Perioada de valabilitate: un an  
Păstraţi Lumicyano Solution ferit de lumina soarelui și într-un loc uscat, la ȋntuneric, la temperatura ambiantă constantă. Se reco-
mandă evitarea formarii de umezeală în interiorul flaconului.  
 
Numărul lotului și data de expirare sunt indicate pe fiecare flacon. 

Depozitare si perioada de valabilitate  

Informatii tehnice disponibile: 

CST  - Crime Science Technology  

Tel + 33(0)3 20 47 33 07 

info@crimesciencetechnology.com 

www.crimesciencetechnology.com 

Lumicyano este marcă ȋnregistrată a CST. În curs de brevetare. V
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Distribuitor : 

Venus 2000 Impex 

Tel 021.316.59.02/03/04  

venus@venus2000.ro  

www.venus2000.ro  


