
De forma a visualizar o brilho ideal da fluorescência, é recomendado realizar a visualização e a fotografia o mais depressa possível 
após o ciclo de fumigação. Idealmente, as impressões reveladas têm de ser fotografadas dentro de 24 horas.  

As impressões latentes que tenham sido reveladas não podem ser expostas a luz solar direta e/ou a um ambiente de elevada 
temperatura por período de tempo alargado. Se as impressões reveladas forem guardadas em um contentor opaco e em ambiente 
fresco, os detalhes rígidos irão produzir fluorescência por cerca de 1 semana ainda após o processo de fumigação. Se necessário, 
a fluorescência pode ser renovada mais tarde, sem perda de detalhe, fumigando novamente com Lumicyano.  

Para fotografar as impressões amarelas (560nm), experimente os diferentes comprimentos de onda e altere o ângulo da fonte de 
luz para alcançar os melhores resultados. São recomendados filtros passa-banda coloridos para intensificar o efeito e obter o 
melhor contraste.   

Instruções de Utilização  

O Lumicyano permite, com um processo de fase única, a revelação de impressões digitais utilizando cabines 

de fumigação convencionais ou dispositivos de fumigação portáteis. Este processo elimina a fase de aplicação 

de corante ou pó de revelação: as impressões digitais produzem fluorescência imediatamente.  

O processo Lumicyano requer o uso combinado de Pó Lumicyano e Solução Lumicyano.  

O Lumicyano foi especialmente concebido para produzir um brilho forte e para revelar impressões digitais com 

elevado detalhe em condições ideais com risco minimizado de sobre-exposição, proporcionando, portanto, 

melhores resultados que o cianoacrilato clássico, pós ou corantes de pós-tratamento. 

Se utilizado em sequencia com corantes e/ou pós, o Lumicyano é mais eficaz que o cianoacrilato convencional. 

A utilização de Lumicyano é compatível com análise de ADN.    

O Lumicyano é compatível com todas as cabines de fumigação convencionais, sem modificação, desde que a placa de aqueci-
mento atinga os 120ºC.  

1. Colocar a quantidade adequada de Pó Lumicyano em um pratinho de alumínio novo e espalhar o pó de forma uniforme 
para evitar aglomeração. É possível que se formem pedaços de Pó Lumicyano dentro do frasco. Isto deve-se à sua 
estrutura cristalina e humidade que potencialmente possa entrar no frasco durante a sua utilização ou mesmo durante o 
seu enchimento. Poderá simplesmente partir estes pedaços com uma espátula metálica limpa e seca, raspando o pó. 
Este fenómeno não afeta a eficácia do produto. Feche o frasco imediatamente após a sua utilização para evitar a poten-
cial absorção de humidade.   

    Não-porosos: plástico, metal, vidro, superfícies adesivas (em ambos os lados)…  
    Semi-porosos: alguns papeis foscos e com brilho…  

Como consideração geral, a quantidade de Solução Lumicyano a utilizar é de cerca de 1g por 
metro cúbico. Isto é particularmente verdade ao utilizar o Lumicyano em grandes volumes (sala, 
viatura) com dispositivos portáteis de fumigação no local do crime. No entanto, em cabines de 
fumigação é necessária uma dose maior. A dosagem e o tempo dependem da natureza e 
número de objetos colocados no interior da cabine e do volume da cabine.  

A seguintes medidas recomendadas são uma média para atingir resultados ótimos considerando 
quantidades de trabalho habituais de uma esquadra de polícia.  

A concentração normal de Pó Lumicyano na Solução Lumicyano é de 5%. Se necessário, uma 
concentração de 8% irá criar uma fluorescência mais forte.  

Se não tiver uma balança que pese miligramas, poderá dosear os produtos da seguinte forma:  

 Pó Lumicyano :  uma colher cheia = 40 mg  

 Solução Lumicyano :  33 gotas = 1 grama 

Capacidade da Cabine  Tempo Fumigação  Quantidade de Pó Lumicyano  Quantidade de Solução  Lumicyano  

Pequena : 170 litros / 0,17m3 

(ex : F&F MVC 1000) 20 minutos  
5% : 40 mg / 1 colher  

8% : 64 mg / 1.5 colher  

0.8 g 

26 gotas 

Média : 650 liters / 0,65m3 

(ex : F&F MVC 3000) 25 minutos  
5% : 135 mg / 3.5 colheres  

8% : 215 mg / 5.5 colheres  

2.7 g 

90 gotas 

Grande : 2000 liters / 2 m3 

(ex : F&F MVC 5000) 30 minutos  
5% : 200 mg / 5 colheres  

8% : 320 mg / 8 colheres  

4 g 

132 gotas 

IMPORTANTE : De forma a alcançar resultados satisfatórios, passos chave têm de ser rigorosamente 

seguidos durante o procedimento de utilização:  

1. A quantidade adequada de Solução a fumigar depende do volume da cabine.    

2. Dissolver o Pó na Solução em uma proporção de 5%. Escolha de até 8% para uma fluorescência 

mais forte.   

3. A humidade na cabine deve idealmente ser de 70-80% quando a fumigação é iniciada  

4. A temperatura da placa de aquecimento tem de atingir gradualmente os 120ºC. Não pré-aquecer 

a placa.  

5. Utilização da fonte de luz forense correta: 325nm / 480-530 nm  

Siga escrupulosamente o procedimento e irá revelar impressões latentes com excelentes resultados  

Tecnologia  

Não-porosos: plástico, metal, vidro, superfícies 

2. Adicionar a Solução Lumicyano diretamente (ver abaixo a dosagem recomendada) no pratinho de alumínio. O Pó Lumi-
cyano dissolve-se instantâneamente na Solução Lumicyano. Mover cuidadosamente o líquido pelo pratinho de alumínio 
até conseguir uma mistura homogénea e um fluido uniforme.     

  IMPORTANTE: O Pó Lumicyano tem de ser dissolvido com a Solução Lumicyano apenas.  

3.     Coloque o pratinho de alumínio preparado com a mistura na placa de aquecimento e inicie o aumento de humidade 
entre 70% e 80%. Não deve exceder os 80%, uma vez que poderá levar a sobre-exposição de cola. De seguida, aumente 
gradualmente a temperatura da placa de aquecimento até atingir os 120ºC. Realizar a fumigação completa da mistura sem 
deixar restos significativos no pratinho de alumínio.    

Recomendações :  

 1. As janelas da cabine devem estar limpas de resíduos antigos. Os resíduos antigos de cianoacrilato irão atrair a fluo
   rescência do Lumicyano.  
 2. A placa de aquecimento tem de atingir gradualmente os 120ºC – é recomendada uma curva lenta de aquecimento 
   (120C em cerca de 5-10 min)  

Dosagem & Tempo  

Fluorescência & Fotografia  

Substratos de Prova Ideais  

Demo Video 

 

Ajuste a concentração de Pó 
de acordo com a sua cabine 
e fonte de luz forense. Uma 
concentração de 5% é o 
normal. Poderá ir até 8% 
de concentração. A fluo-
rescência será ainda maior  



O Lumicyano está disponível nos seguintes formatos de embalagem : 
 
Kit Lumicyano Completo (Pó + Solução)  
 LK5-100 Kit Lumicyano - 5 gr Pó + 100 gr Solução  
 LK1-20  Kit Lumicyano - 1 gr Pó + 20 gr Solução  
 
Pó Lumicyano (para ser usado com Solução Lumicyano)  
 LP5   Lumicyano Pó– 1 Frasco de 5 gm 
 
Solução Lumicyano (para ser usado com Pó Lumicyano) 
 LS200  Solução Lumicyano – 200 gm (10 Frascos de 20 gm) 
 
Kit Lumicyano Amostra  

 LKSAMP Kit Lumicyano Amostra    - 0.5 gr Pó + 10 gr Solução  

Nota : A concentração recomendada de Pó Lumicyano em Solução Lumicyano é de 5 a 8%. Portanto, a uti-
lização de 5gr de Pó Lumicyano (LP5) requer 5 frascos de Solução Lumicyano 20gr. recommended concentration 
of Lumicyano Powder into Lumicyano Solution is 5 to 8 %. . 

 

Um Kit Lumicyano  LK5-100 (inclui um frasco de 5gr de Pó Lumicyano) permite:  

       Até 37 ciclos em cabine de fumigação de 650 litros (0,65 m3)  

 Até 125 ciclos em cabine de fumigação de 170 litros (0,17 m3)  

Sequencia de 

visualização 

Ótima  

Comprimento 

de onda  
Modelos/Cores Recomendadas  Goggles & Filtros Notas 

1 325nm 
LabinoSuperXenonLumi (50W) 

Lumatec Superlight 400 
Rofin Polilight PL400 / PL500 

Amarelo escuro  
Evita “ruido” da fluorescência 

do fundo  

2 
Cobre 

maioria dos 

casos de 

trabalho  

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 » 

Laranja 
i.e.: Promaster YA2 

 

3 515nm SPEX Crimescope 
Laranja 

i.e. : Promaster YA2 
 

4 532nm 
Coherent TracER Laser  

« GREEN » 
Laranja escuro  

Especialmente recomen-

dado para superficies 

brancas/multicoloridas e/

ou superficies altamente 

reflectivas  

É necessário ter em conta a natureza do material a fumigar (metal, plástico, vidro, semi-porosos…) e o “ruído” do 
fundo (ex. altamente refletivo, branco, múltiplas cores…) para selecionar as melhores combinações.   

A maioria das fontes de luz Azul/Verde (Ciano – 500nm) com boa potência e com os óculos/filtros câmara 
laranja claros apropriados, são adequadas para o Lumicyano.  

A fluorescência do Lumicyano™ é obtida sob as seguintes condições: 

 UVa 325nm  

 Fonte de luz forense 500nm +/- 20nm (Azul/Verde ou Ciano)  

 Laser Azul 460 nm - Laser  Verde532 nm 

 

Armazenamento & Validade  

Informação técnica, disponível : 

 

 

 

CST  - Crime Science Technology  

Tel + 33(0)3 20 47 33 07 
info@crimesciencetechnology.com 
www.crimesciencetechnology.com Lumicyano está registado como marca registada da CST. Pantenteada 
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Pó Lumicyano - Validade: um ano. Manter o Pó Lumicyano abrigado da luz solar e guardar em local seco e escuro, a temperatura 
ambiente e constante para prevenir formação de humidade no interior do frasco. Idealmente, guardar dentro de uma cabine de 
secagem, irá durar um ano. Não guardar no frigorífico. Pó Lumicyano fora de prazo ou mal armazenado irá formar pedaços grandes 
e consolidados de cor acastanhada. Se tentar usar o Pó Lumicyano nestas condições, poderá não misturar de forma adequada com 
a Solução Lumicyano, solidificando ou formando pequenos blocos. Desta forma, poderá criar resíduos no pratinho de alumínio e 
não fumigar adequadamente.  

Solução Lumicyano - Validade: um ano. Manter a Solução Lumicyano abrigada da luz solar e guardar em local seco e escuro, a 
temperatura ambiente e constante. É recomendado evitar a formação de humidade no interior do recipiente. Possivelmente, a 
Solução Lumicyano poderá ser guardada no frigorífico, prolongando a sua validade. Neste caso, a Solução Lumicyano não deve ser 
utilizada fria e deverá ser deixada a temperatura ambiente antes de usar.  

Saúde & Segurança  

O processo de evaporação para o Lumicyano™ é o mesmo que para o cianoacrilato, também conhecido como supercola liq-
uida, o qual é classificado como produto irritante (ver Ficha de Segurança disponível no nosso ‘website’). Quando preparar a 
mistura de Lumicyano, é recomendado que o utilizador use equipamento de proteção adequado : máscara, óculos de proteção 
e luvas. Durante a exposição dos vestígios à luz forense, é recomendado usar viseira facial/’googles’ adequados e proteção das 
mãos. 

Distribuição em Portugal : 

www.melco.pt 

Tel : (351) 21 353 43 83 


