CIANOSAFE EXPERT BZ600
A câmara automática apresenta uma nova
forma avançada de revelar impressões
papilares latentes, fazendo uso de técnicas de
vaporização controlada com cianocrilato e de
seus novos derivados luminescentes em
superfícies polidas e semiporosas.

Uso de métodos de vaporização com ésteres de metil, étil, cianoacrilato é cada vez
mais a técnica de escolha para revelar e perpetuar impressões papilares latentes (IPL)
em material de exames periciais. Em regra, os métodos que usam vaporização de
cianoacrilato (CA) e seus novos derivados luminescentes são aplicáveis à todas
superfícies lisas/polidas, ou semiporosas onde existe a possibilidade de pesquisar a
presença de uma IPL deixada como prova em um suporte por um indivíduo, quando
investigado pelo sistema de justiça criminal. O uso de novos derivados do cianoacrilato
na revelação abre a possibilidade de que, havendo insucesso na obtenção de desenho
papilar, faça-se uma extração de material biológico para posterior análise de DNA.

Os ésteres do cianoacrilato são monômetros de hidrocarbonetos sem cor preparados
especialmente para ﬁns forenses, estes são encontrados comercialmente nas formas
líquidas, pós para preparação e formas sólidas. A revelação com cianoacrilato deve
ser monitorada para obter bons detalhes das cristas da IPL,evitando que o excesso de
deposição recubra toda a superfície com a forma sólida do polímero.

O vapor de cianoacrilato polimeriza preferencialmente em cristas das IPL contendo
componentes graxos (lipídeos); ou água (úmida) para formar uma imagem de
desenho papilar na forma de polímero branco. A taxa de revelação pelo cianoacrilato
depende da idade das IPL, da exposição ambiental da amostra, de alguma
contaminação e muito da natureza da superfície (suporte) onde as IPL estão
depositadas. Uma questão fundamental para o sucesso da revelação é a umidade
relativa do ar, ou seja, a concentração de água no processo de revelação, na BZ600 é
possível deﬁnir a umidade do ar de 60 a 90%. A revelação com CA deve ser bem
monitorada para obter bons detalhes das cristas, sempre evitando o excesso de
deposição que poderá acarretar na perda da forma das impressões papilares latentes.
A CianoSafe Expert BZ600 possui lâmpadas à prova de vapores de CA, temperatura da
chapa aquecedora para vaporização do CA ajustável: 110°C (cianocrilato padrão),
120°C Lumicyano e demais derivados do cianoacrilato, podendo atingir até 360°C.

O uso das câmaras da série CianoSafe Expert irá possibilitar a implantação de
modernas técnicas de vaporização de CA na rotina dos laboratórios de papiloscopia.
Seu uso permitirá a otimização de processos com realização de
normalização de métodos internos e externos. O uso da CianoSafe Expert BZ600 irá
criar melhores condições de revelação de IPL com economia de insumo, alta
efetividade e muita segurança para os operadores. Além do alto desempenho na
revelação de papilares latentes, o seu uso garante total segurança aos operadores do
sistema e proteção do meio ambiente ao reter os vapores tóxicos no seu ﬁltro de
carvão ativado (substituível). Ao ﬁnal de cada ciclo completo de vaporização é
realizado um procedimento de limpeza, eliminando qualquer resíduo de CA.
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O operador do sistema assume o controle do processo em toda sua extensão no
modo de operação manual, como também pode optar pelo modo automático. A
câmara CianoSafe Expert BZ600 tem dispositivos automatizados - painel digital
inteligente que exibe a temperatura de aquecimento do CA, umidade (variável entre
60% e 90%), status do ciclo interno de circulação do ar, além de permitir controlar
todo o processamento de revelação de impressões papilares latentes em amostras
diversas, de vários tamanhos e de suportes de distintas superfícies, em seu interior
com capacidade para 600 litros. Seu sistema de recirculação de CA impossibilita o
retorno do gás ao ambiente externo durante os ciclos de vaporização ou de purga.
Alarmes visuais e sonoros trazem mais segurançae praticidade durante sua
utilização.

A câmara controla a concentração do CA (gramas/m3) no seu interior, evitando
problemas de super exposição e perda da IPL usada como prova. Através de um
umidiﬁcador interno e um termo-higromêtro, que têm a função de controlar a umidade
relativa do ar, quando acionados possibilitam umidiﬁcar o interior da câmara da forma
mais adequada para facilitar a reação ideal da revelação. Conta ainda com sistema de
ventilação assistida, garantindo uniformidade da temperatura e umidade. Estrutura de
aço inox, com paredes (fundo e laterais) de polipropileno e porta de vidro
temperado de 8 mm que vai permitir ao operador acompanhar o desenvolvimento do
processo de revelação visualmente em tempo real, monitorando o número de ciclos
necessários à "boa prática laboratorial" para uma excelente revelação de IPL nas
amostras em análises forenses. Compatível com redes elétricas de 110V e 220V.
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TESTE DO SISTEMA

CONFIGURAÇÃO DO FABRICANTE

- A Câmara de Vaporização de Cianoacrilato CianoSafe Expert BZ600 é construída com
estrutura de sustentação de aço inoxidável, com parede do fundo e laterais de polipropileno
e porta de vidro temperado de 8 mm;
- Painel de controle por display “touch screen” de fácil operação, possibilitando a
visualização dos seguintes parâmetros: concentração da umidade rela va do
ambiente, concentração da umidade rela va interna, temperatura de aquecimento da
chapa, e temporizador do status de cada ciclo durante o processo de revelação;
- Sistema de umidiﬁcação através de umidiﬁcador de função mecânica de 4,5 litros,
com membrana ﬁltrante e difusor, marca Honeywell;
- Sistema de vaporização controlado por um termo-higromêtro (mede a concentração
da umidade rela va do ar no interior da câmara) integrado à chapa aquecedora para
acionamento automá co;
- Chapa aquecedora de 110V ou 220V, marca Fisatom, que permite a variação de
temperatura, de 60°C a 360°C, controlada por uma placa eletrônica regulando a
temperatura através do ajuste no painel de controle;
- Acionamento automá co da chapa aquecedora ao alcançar a umidade rela va do ar
determinada pelo usuário;
- Sistema de ven lação assis da por motor com potência de 215W e cooler(s) para
proporcionar uniformidade da umidade do ar no interior da câmara e fazer circulação
e re rada de vapores de CA durante a operação;
- Sistema de ﬁltragem através de tempo pré-deﬁnido pelo usuário, que permite fazer
a recirculação dos vapores de CA, impossibilitando o retorno de vapores ao ambiente
externo durante a cada ciclo de vaporização;
- Procedimento de ﬁltragem ao ﬁnal de cada ciclo completo de vaporização, para que
seja re rado da câmara todo e qualquer traço de vapores de CA;

- Porta com fecho de pressão e sistema de segurança por fechadura mecânica com
chave, para manter a integridade da cadeia de custódia dos ves gios;
- Sistema de segurança extra (fechadura eletrônica) via painel de controle, que só
permite a abertura da porta depois de passado o tempo do ciclo completo de ﬁltragem
(purga) programado pelo usuário;
- Função autodiagnós co que realiza o monitoramento da vida ú l do ﬁltro de carvão
a vado por número de ciclos e/ou tempo (horímetro) de ﬁltragem;
- Chapa aquecedora para vaporização do CA controlada eletronicamente e ajustável:
temperaturas 110 °C (CA padrão), 120 °C (Lumicyano) e para demais derivados do CA,
podendo a ngir temperatura de até 360°C;
- Acompanha a câmara 1 (um) ﬁltro de carvão a vado (subs tuível) e 1 (um) pré-ﬁltro
de manta G4 (subs tuível), além de 1 (um) kit de reﬁl;
- Possibilidade de fazer o uso nos modos de operação manual e automá co;
- Presença de alarmes visuais e sonoros de controle dos ciclos;
- Permite ao operador acompanhar o desenvolvimento do processo de revelação
visualmente, em tempo real;
- Possui trilhos e prateleiras internas modulares capazes de serem ajustadas para
proporcionar diferentes posições, possibilitando o suporte de armas curtas e longas;
- Tensão compa vel com as redes elétricas de 110 V e 220 V, por meio de chave seletora;
- Instalação e treinamento de técnicas de aplicação e uso seguro do equipamento no cliente.

