
www.identa-corp.com

تأسست شركة .IDenta Corp في عام ٢٠٠٢ برؤیة تطویر
مجموعة متنوعة من منتجات الطب الشرعي وتصنیعھا.

وقد بدأت شركة .IDenta Corp بنجاح مجموعات أدوات الكشف المیداني
لتحدید العقاقیر وسالئف المخدرات والمتفجرات وثقوب الرصاص.

منتجاتنا

مجموعات أدوات اختبار المخدرات
مجموعات أدوات اختبار سالئف المخدرات

مجموعات أدوات اختبار المتفجرات
مجموعات أدوات اختبار ثقوب الرصاص

جھاز الكشف المحمول عن المخدرات/المتفجرات

ما الذي یجعلنا متمیزون؟

اختبارات المواد واآلثار
المنتجات الخضراء

براءات االختراع

عدم التعرض للمواد الكیمیائیة
الكیمیاء المتطورة

نتائج فوریة

األمان والدقة
سھولة االستخدام
ضمان ٣ سنوات

info@identa-corp.com

BTK

•

•

•

مجموعة أدوات اختبار
ثقب الرصاصة

التحدید المیداني:
اتجاه الرصاصة
قطر الرصاصة
نوع الرصاصة

(رصاص/نحاس)

ًقد یكون تحدید ثقوب الرصاصات التي تنتجھا المقذوفات مھما جًدا في

التحقیق في القضایا الجنائیة التي تنطوي على استخدام األسلحة الناریة.

تقدم شركة .BTK) IDenta Corp - مجموعة أدوات اختبار ثقب 

الرصاصة) - مختبر محمول لتحدید ثقوب الرصاصة بسرعة.

تتیح مجموعة أدوات اختبار ثقب الرصاصة التعرف

البسیط والسریع والموثوق بھ على ثقوب الرصاصة

المشتبھ بھا في المیدان.

IDenta Corp. تم التوزیع عن طریق شركة

ًالرائدة عالمیا في
منتجات الطب الشرعي

IIDDentaenta



جھاز شم یدوي لألدویة/المتفجرات 

 - IDenta Corp. تقدیم أحدث االبتكارات التكنولوجیة من شركة

جھاز الشم:  نظام تجمیع وكشف سریع عن الجسیمات المشتبھ بھا

على السطوح في أي مكان.

الثورة

تجمیع الجسیمات من:

الصنادیق

السیارات

المالبس

الحاویات

الغرف

األلواح

والكثیر والكثیر

تشمل حقیبة جھاز الشم:

جھاز الشم مع بطاریة

شاحن

مھایئ كھرباء

عدسة مكبرة مزودة بكشاف

قفازات - معقمة وحیدة االستخدام

مجموعة األدوات - ١٠ أطقم لجھاز الكشف
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(للمخدرات أو المتفجرات غیر المشروعة)

القطع اإلضافیة

شاحن سیارة٨.

.IDenta جھاز الشم متوافق مع مجموعة أدوات اختبار المخدرات والمتفجرات لمنتج سنف آند نوو من شركة

مجموعة أدوات اختبار المخدرات

أول أجھزة اختبار آمنة وسھلة االستخدام محمولة مصممة
ًخصیصا لالستخدام من قبل الموظفین غیر المدربین.

Smart-Tip™ یتیح المسبار ذو التصمیم الحاصل على براءة اختراع من
أخذ عینات آمنة من مادة مشتبھ بھا.  لیست ھناك حاجة إلى التالمس الجسدي 

مع أي مادة أو مستخدم مشتبھ بھ.

TM
 .CUSPER ال یلزم معرفة الكیمیاء الستخدام مجموعة أدوات اختبار المخدرات 

یتم إغالق جمیع المواد المتفاعلة في غرفة متفاعلة 
ًدائما، مما یزیل أي مخاوف تتعلق بالسالمة.

ًیتم ترمیز النتائج لونیا لسھولة قراءتھا.

صندوق بھ ١٠ مجموعات أدوات

مجموعة أدوات اختبار المتفجرات

تتكون كل وحدة اختبار من جھاز أخذ عینات، لما یصل إلى ثالثة أمبوالت زجاجیة محكمة الغلق وغرفة تفاعل. 

یتم تعبئة األمبوالت بالمواد الكیمیائیة الالزمة إلجراء االختبار. ال یلزم قیاس أو خلط أو توزیع كواشف.

مجموعة أدوات االختبار المتاحة:

فحص المتفجرات العامة
(TNT - PETN - RDX - نترات)

نترات الیوریا

نترات األمونیوم

تریاسیتون تریبیروكسید/بیروكسید

كلورات/برومات

الحقیبة

AeroChamber
Sniffer

TM TM

TM


