BTK
Kit de teste para orifícios
de projéteis

Identificação no campo de:
• Direção do projétil
• Diâmetro do projétil
• Tipo de projétil (chumbo/cobre)
A IDenta Corp. foi criada em 2002, com a missão de desenvolver e
fabricar uma variedade de produtos forenses.

A identificação de orifícios e marcas produzidas
por projéteis pode ser muito importante na
investigação de casos criminais envolvendo o
uso de armas de fogo.

Líder mundial em
produtos forenses

A IDenta Corp. lançou com sucesso os kits de campo para a
identificação de drogas in loco, precursores de drogas, explosivos
e orifícios de projéteis.

Os nossos produtos

O que nos faz diferentes?

A IDenta Corp. oferece BTK (Bullet-hole Testing Kit)™ –
um laboratório portátil para a identificação rápida
de orifícios de projéteis.

Kits de teste de drogas

Testes de substâncias e traços

Resultados imediatos

Kits de teste de precursores de drogas

Produtos verdes

Seguro e preciso

O BTK permite a identificação simples, rápida e
confiável, orifícios suspeitos de projéteis no campo.

Kits de teste de explosivos

Patentes

Amigável

Kits de teste para orifícios de projéteis

Não há exposição a químicas

Garantia de 3 anos

Sniffer portátil para drogas/explosivos

Química avançada

Distribuído por IDenta Corp.
info@identa-corp.com

www.identa-corp.com

CONVENIENTE SNIFFER PARA DROGAS/EXPLOSIVOS

®

KITS DE TESTE DE DROGAS

®

Os primeiros testes portáteis seguros e fáceis de usar,
concebidos especificamente para uso por pessoas
não treinadas. O design patenteado da sonda Smart-Tip™
permite amostragem segura de uma substância suspeita.
Não há nenhuma necessidade de contato físico com a
substância ou com o usuário suspeito.

A
REVOLUÇÃO

Não é necessário nenhum conhecimento de química
para usar kits de teste de drogas Touch & Know ®.
Todos os materiais de reação ficam vedados na
câmara de reação o tempo todo, eliminando
quaisquer preocupações com a segurança.
Os resultados são codificados com cores para
facilitar a leitura.
Introduzindo a mais recente tecnologia da
Identa Corporation – O Sniffer: Um sistema
rápido de coleta e detecção de partículas
suspeitas em superfícies, em todos os lugares.

KITS DE TESTE DE EXPLOSIVOS

Coleta partículas de:
Caixas

Cômodos

Carros

Paletes

Roupas

e mais

Contêiners

®

Cada unidade de teste consiste de um amostrador, até três ampolas de vidro
quebráveis, vedadas hermeticamente, e uma câmara de reação. As ampolas são
preenchidas com os produtos químicos necessários para fazer o teste.
Não é necessário medição, mistura ou dispensação de reagentes.

Kits de teste disponíveis:
Detecção de explosivos em
geral (TNT-PETN-RDX-Nitrato)
Nitrato de ureia

A maleta do Sniffer inclui:
1. Sniffer com bateria
2. Carregador
3. Adaptador de energia elétrica

Nitrato de amônia
TATP/Peróxido
Clorato/Bromato

4. Lupa com luz
5. Luvas – estéril, descartável
6. Kits – 10 kits de detecção
7. Acessórios

O Sniffer é compatível com os kits de teste
de drogas e explosivos IDenta Sniff&Know.

Caixa de 10 kits

Mala

