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2.01VERVAARDIGING VAN VINGER- EN HANDPALMAFDRUKKEN

Dactyloscopische tafels

Artikelnummer Omschrijving

A - 2000 1 Inktglasplaat met metalen stofdichte afdekkap

A - 60000 1 Neoplast rol, 16 cm, gemonteerd op formulieren-

kleminrichting met magnetische blokkering

A - 51000 1 Neoplast inktrol, 16 cm

A - 21000 1 Dactyloscopische inkt in tube

A - 80000 1 Inktspatel

A - 73000 100 Ink-remover Towelette geprepareerd wegwerp 

handenreinigingsdoekje 

A - 72000 1 Ink-cleaner

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden. 

Deze dactyloscopische tafel is 107 cm hoog

en heeft een formica werkblad van

52 x 93 cm. De tafel is verder voorzien van

twee metalen ladenblokken met elk twee

laden. Op het tafelblad is een glasplaat met

stofkap en een formulierenklem met magne-

tische blokkeerinrichting gemonteerd. 

Op deze formulierenklem is een handpalm-

rol aangebracht voor het nemen van hand-

palmafdrukken.

DACTYLOSCOPISCHE

TAFEL

ART. NR. A - 1000

vinger- en 
handpalmafdrukken



2.02

Artikelnummer Omschrijving

XA010500 1 Inktglasplaat, wit glas

A - 60200 1 Neoplast rol, 16 cm, gemonteerd op formulieren-

kleminrichting met magnetische blokkering

A - 50000 1 Neoplast inktrol, 10 cm

A - 21000 1 Dactyloscopische inkt in tube

A - 80000 1 Inktspatel

A - 73000 100 Ink-remover Towelette geprepareerd wegwerp 

handenreinigingsdoekje 

A - 72000 1 Ink-cleaner

A - 81000 1 Chifonet doekje

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden. 

KLEINE

DACTYLOSCOPISCHE

TAFEL

ART. NR. A - 1500

Afmetingen: 

60 x 30 x 32,5 cm

Deze kleine dactyloscopische tafel

ofwel kastje kan eenvoudig op een buro

geplaatst worden. 

Dactyloscopische tafels
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2.03VERVAARDIGING VAN VINGER- EN HANDPALMAFDRUKKEN

Uitrusting, koffer

Artikelnummer Inhoud

A - 21000 1 Dactyloscopische inkt in tube

A - 52000 1 Rubber inktrol, 6,5 cm, in aluminium beugel

A - 60100 1 Neoplast handpalmrol

A - 61000 1 Formulierenklem voor vingerafdrukformulieren

A - 70000 1 Removal

A - 80000 1 Inktspatel

A - 81000 1 Chifonet doekje

A - 86000 1 Inktglasplaat (15 x 20 cm)

C - 85000 1 Hardplastic doos

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden.

Deze koffer omvat al het nodige voor het

nemen van vinger- en handpalmafdrukken.

De uitrusting is zowel geschikt voor binnen-

als voor buitengebruik.

Compleet met inktplaat, handpalmrol, for-

mulierenkleminrichting en toebehoren.

COMPACTE VINGER-

EN HANDPALM-

AFDRUKSET

ART. NR. A - 12000

Afmetingen:

44 x 32 x 9 cm

Gewicht: 4 kg



Formulierenklem voor vingerafdrukformulieren

Instant vingerafdrukkussens

2.04

Artikelnummer Omschrijving

A - 61000 Formulierenklem voor vingerafdrukformulieren

Geschikt voor alle vingerafdrukformulieren tot 25 cm.

De klem is uitgevoerd in zwart geëpoxideerd staal op

een anti-slip gelakte houten basis.

A - 61100 Formulierenklem als A-61000, echter zowel basis als

klem zijn uitgevoerd in zwart geëpoxideerd staal.

A - 21000 Dactyloscopische inkt, BVDA, in tube. Bevat ca. 55 gram.

A - 21200 Dactyloscopische inkt, Arets, in tube. Bevat ca. 35 gram.

A - 21100 Dactyloscopische inkt, Bison, in tube. Bevat ca. 22 ml.

(in ieder geval voorlopig niet meer leverbaar)

A - 28000 Instant dactykussen, voor lijken-dactyloscopie. 

Het kussen is rond (doorsnede 5 cm). 

De behuizing is van plastic.

A - 25000 Instant BVDA vingerafdrukkussen. Het rechthoekige

Porelon inktkussen, in een lichtgewicht, polypropyleen

behuizing heeft een afmeting van 5 x 10 cm. 

Het deksel (verchroomd staal) sluit magnetisch, om 

een stofvrije berging te garanderen.

Dactyloscopische inkt
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2.05VERVAARDIGING VAN VINGER- EN HANDPALMAFDRUKKEN

Instant vingerafdrukkussens

Artikelnummer Omschrijving

A - 29000 Instant handpalminktrol. De reeds van inkt voorziene 

inktrol (Porelon) is geschikt om minstens twee jaar

handpalmafdrukken mee te nemen onder normale

omstandigheden. De inktrol wordt geleverd in een stof-

vrije berging (poedergecoate stalen kistje).

A - 27000 Easy Print inktkussen EP-35B (afmetingen van het inkt-

kussen: 12 x 5,5 cm). Het geheel kan op een tafel vast-

geschroefd worden. Het inktkussen is keramisch en

geeft een afdruk van een hoge kwaliteit.

A - 26500 Als A-27000, kan echter niet op een tafel vastge-

schroefd worden.

A - 27500 Easy Print instant handpalminktrol (lengte van de 

geïnkte rol is 17,5 cm). Het geheel is gemonteerd in

een kunststof doosje (21 x 9,5 x 6 cm). Het materiaal

van de inktrol is keramisch en geeft een afdruk van een

hoge kwaliteit. Wordt geleverd met een schuimplastic

kussen (25 x 25 x 1,2 cm) voor het nemen van de

handpalmafdrukken.

Artikelnummer Omschrijving

A - 22000 Printake (voor vingerafdrukken), 

afmeting: 250 x 75 mm Doos met 100 vel.

A - 24000 Printake (voor handpalmafdrukken), 

afmeting: 250 x 150 mm. Doos met 100 vel.

A - 24500 Printake onderlegger. Stroeve plastic onderlegger 

(75 mm hoog) om verschuiven van de Printake tijdens 

het nemen van vingerafdrukken te voorkomen.

Printake

Printake is een gebruiksklare vinge-

rafdrukinkt, aangebracht op  twee

polyesterfolies die vervolgens op

elkaar zijn aangebracht. Na het van

elkaar nemen van de folies zijn beiden

te gebruiken voor het be-inkten van

vingers of handpalmen. De kwaliteit

van de verkregen afdrukken is 

voldoende. Voor getuigenslips is

Printake zeer geschikt. De inkt is ook

makkelijker van de handen te krijgen

als dactyinkt.
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Artikelnummer Omschrijving

A - 21500 Printake boekje, afmeting: 125 x 75 mm

Printake boekje met 10 blaadjes

A - 50000 Inktwals van zware kwaliteit, speciaal voor het uitwalsen

van dactyinkt op een glasplaat tot een gelijkmatige

dunne film. De rol is 10 cm breed en gevat in een sta-

len beugel, met houten, gelakt, handvat.

A - 51000 Als A - 50000, de rol is echter 16 cm breed.

A - 52000 Inkrol met rood, plastic handvat. Ook heel geschikt 

voor het terug opbrengen van het schutblad op dactylo-

scopische folie of Instant lifters. De rol is 6,5 cm breed.

A - 52500 Als A - 52000, de rol is echter 10 cm breed.

A - 55000 Inktwals, speciaal voor het beïnkten van handpalmen. 

De tonvormige wals is 6 cm breed. Houten, gelakt 

handvat.

De inktkussens uit de Perfect Print lijn maken gebruik van

een keramisch inktkussen en (bijna) kleurloze inkt, waar-

mee uitstekende afdrukken gemaakt kunnen worden. Voor

het gebruik van deze inktkussens is geen speciaal papier

benodigd (werkt met gewoon papier). De lichtgekleurde

inkt kan eenvoudig van de vingers geveegd of gewassen

worden. Ideaal voor het maken van getuigenslips. De inkt-

kussens zijn in verschillende formaten leverbaar.

A - 25500 Perfect Print vingerafdrukkussen, rond. Het inktkussen

heeft een doorsnede van 38 mm.

Goed voor circa 1.200 afdrukken.

A - 40600 Perfect Print vingerafdrukkussen, rond. Het inktkussen

heeft een doorsnede van 64 mm. 

Goed voor circa 4.800 afdrukken.

Printake

Inktrollen

Kleurloze inkt produkten
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2.07VERVAARDIGING VAN VINGER- EN HANDPALMAFDRUKKEN

Kleurloze inkt produkten

Hulpmiddelen

Artikelnummer Omschrijving

A - 25600 Perfect Print vingerafdrukkussen, rechthoekig. Het inkt-

kussen is 65 x 95 mm. Kan op een tafel vastgeschroefd

worden. Goed voor circa 16.000 afdrukken.

A - 40700 Perfect Print vingerafdrukkussen, rechthoekig, dun. 

Het inktkussen is 45 x 56 mm. 

Goed voor circa 500 afdrukken.

A - 40000 Pocket Print, boekje met 50 vel getuigenslips 

(geprepareerd papier) en een kleurloos inktkussen 

(in de flap).

A - 71500 Kresto handreiniger. Milde zeep met schuurmiddel in

een tube van 250 ml. Speciaal voor het schoonmaken

van met dactyinkt besmeurde vingers.

A - 70000 Removal - waterloze zeep, in glazen fles van 100 ml.

A - 72000 Ink--cleaner (schoonmaakvloeistof voor dactyinkt), 

glazen fles, 100 ml.



2.08

Hulpmiddelen

Artikelnummer Omschrijving

A - 72500 Glasplaatreiniger, ontvettende schuim (spuitbus van 

400 ml).

A - 73000 Ink-remover Towelette, per 100 stuks.

A - 80000 Inktspatel, rood plastic, lengte 15 cm. Voor het verde-

len van dactyinkt over de glasplaat.

A - 86000 Glasplaat 15 x 20 cm, met geslepen randen

A - 87000 Glasplaat 15 x 30 cm, met geslepen randen

A - 41000 Retabs, speciale zelfklevende etiketten voor gebruik op 

dactyformulieren (500 stuks in een dispenserdoos).

Wanneer een gerolde vingerafdruk van onvoldoende

kwaliteit is, kan een "retab" over de afdruk geplakt

worden en de vinger opnieuw gerold worden, zonder

dat het hele formulier opnieuw gedaan moet worden.

Door de aluminium tussenlaag in het etiket, is deze

ondoorschijnend en geeft daardoor geen problemen bij

het invoeren (in tegenstelling tot gewone etiketten) van

de vingerafdrukken in AFIS-systemen.

A - 42000 PrePrint, met een speciale (niet giftige) vloeistof bevoch-

tigde tissues (300 stuks per doos). Eenmalig te gebrui-

ken voordat de vingers gerold worden. Hierna worden

vingerafdrukken van een betere kwaliteit verkregen (bij-

voorbeeld bij te vochtige of droge huid).
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2.09

Artikelnummer Omschrijving

A - 30000 Basispakket, bestaande uit 25 instructiebladen en 

75 stuks getuigensignalementen, verpakt in een 

stevige kartonnen dekseldoos.

A - 30100 Instructiebladen, per 100 stuks verpakt in een stevige

kartonnen dekseldoos.

A - 30200 Getuigensignalementen, per 100 stuks verpakt in een

stevige kartonnen dekseldoos.

VERVAARDIGING VAN VINGER- EN HANDPALMAFDRUKKEN

Getuigensets

Een even simpel als klantvriendelijk systeem, dat de technische recherche (TR)

grote diensten bewijst bij het sporenonderzoek na eenvoudige misdrijven als bij-

voorbeeld een woninginbraak. Om de vingerafdrukken van reguliere bewoners

en ongewenste bezoekers van elkaar te onderscheiden, is het belangrijk om over

getuigensignalementen te beschikken. Tot voor kort ging met het verkrijgen hier-

van veel tijd verloren.

Zelden zijn alle bewoners thuis als de TR langskomt voor het sporenonderzoek.

En als men de mensen vraagt om naar het bureau te komen, komt het moment

niet gelegen, of het bureau blijkt niet toegerust met de juiste man/vrouwkracht

of apparatuur.

Met deze door de Afdeling Dactyloscopie van de divisie CRI speciaal voor dit

doel ontwikkelde set, die door ons gemaakt wordt, kunnen getuigen zelf hun

vingerafdrukken nemen. De TR laat die direct bij opname van het misdrijf bij de

bewoners achter en de set kan door de betrokkenen gebruikt worden op een

moment dat hen gelegen komt. Het gebruik is uiterst eenvoudig en de bijgevoegde

instructies zijn voor iedereen te begrijpen. Getuigen behoeven daarna nog slechts

hun afdrukken in een bijgevoegde retour-envelop op te sturen naar de TR. 

Bij gebruik van een antwoordnummer is zelfs een postzegel plakken niet nodig.

De afgebeelde instructieset laat zien hoe eenvoudig het systeem werkt.

• De  technisch rechercheur laat één kaart met inktfolie achter en evenzoveel 

getuigensignalementen als er bewoners zijn. 

• Op de kaart met de inktstrip staat een foto-instructie. 

• Op het getuigensignalement is ruimte voor het zaaknummer en een adres. 

GETUIGENSIGNALEMENT
Adres

Woonplaats

Zaaknummer

LINKERHAND RECHTERHAND

RechterduimLinkerduim

©
 d

C
R

I-

Nu de linkerduim, gebruik een vers
stukje inkt!

Leg de beide kaarten naast elkaar aan
de rand van de tafel.

1

5 6 7 8

2 3 4

Neem de bovenste laag van de inktfolie
af en leg die veilig weg.

Plaats de vingers (dus niet de duim)
van de linkerhand -vlak- op de inkt.

Druk de vingers, zonder te schuiven af
in het juiste vak.

Plaats de bovenste laag met de inkt
naar beneden terug op de inktfolie.

Aanstrijken, en de set is weer klaar
voor de volgende.

De rechterduim als laatste en het
getuigensignalement is klaar.

INSTRUCTIEBLAD

Ter bescherming van de privacy van betrokke-

nen worden overige persoonsgegevens niet

gevraagd. Toch blijft het in dit verband

raadzaam om de getuigen vooraf goed te

informeren over het eenmalige en selectieve

gebruik dat van hun vingerafdrukken wordt

gemaakt. Een begeleidende brief van deze

strekking bleek in de proefperiode goed te

voldoen.

In zware zaken dient men nog altijd de tien-

vingerslips inclusief handpalmbladen te

gebruiken voor het maken van een volledig

signalement (met gerolde afdrukken en hand-

palmen). Voor gebruik in zware zaken is de

betreffende getuigenset dus niet geschikt.
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3.01SCHOEN- EN BANDENSPORENONDERZOEK

Schoensporenkoffers

Artikelnummer Omschrijving

C - 6000 1 SLM aerosol, lossingsmiddel op siliconenbasis

C - 12000 1 Plastic gipsspatel

C - 25000 1 Pincet, 25 cm met stompe bek

E - 11000 1 Unifix aerosol, voor het fixeren van schoen-

indrukken

E - 15000 1 Universeel sprayer, compleet met drijfgas

E - 26000 2 kg Voetafdrukgips

E - 40100 1 Metalen gipsvorm

E - 47000 1 Fotolineaal

E - 50000 1 Messing gipszeef, doorsnee 16 cm, 6 cm hoog

E - 55000 1 Rubber gipsmengkom, 2 liter inhoud

E - 59000 2 Plastic bussen voor 1 kg gips

E - 60000 2 Plastic flessen voor water, 1 liter inhoud

E - 62000 5 Plastic aanwijsstrippen voor voetafdrukkeuze

E - 63000 1 Versterkingsgaas

E - 65000 1 Lepel, roestvrij

E - 67000 1 Brede gipsverspreider, plastic

E - 68000 1 Draadschaar

E - 70000 5 Tongspatel (hout)

Deze uitrusting is speciaal samengesteld voor

het fixeren en afvormen van banden- en

schoensporen (indrukken) in zand en aarde.

Naast de gebruikelijke werktuigen en het

afvormgips bevat de koffer Unifix, een fixa-

tief om  het oppervlak van de schoenindruk-

ken te fixeren. Een, eveneens in de uitrusting

opgenomen lossingsmiddel, maakt het moge-

lijk om de afvorming zonder verontreinigin-

gen uit de indruk te verwijderen. De tegen

elke achtergrond duidelijk afleesbare L-vor-

mige fotolineaal is van belang

bij fotografische vastlegging

van gevonden sporen.

SCHOENSPOREN-

KOFFER 

ART.  NR. E - 1000

Model VS-301

In Samsonite koffer

Afmetingen: 

48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 7 kg

schoen- en 
bandensporen
onderzoek



3.02

De Dust Mark Lifting Kit (DLK) is een

koffer met benodigheden voor het electrosta-

tisch opnemen van schoensporen. 

Met behulp van een hoog voltage wordt het

spoor opgenomen met een zwarte plastic

film, die aan één zijde met een dun laagje

aluminium is opgedampt.

Voor het electrostatisch opladen van de film

is zowel een voeler ("probe") als een corona

aanwezig in de kit.

Doordat het spoor na opname nu zichtbaar

is tegen een egaal zwarte ondergrond is het

beter zichtbaar en te fotograferen dan wan-

neer het spoor niet opgenomen was.

De film met opgenomen spoor kan het beste

vastgeplakt op de bodem van een schone

doos (bijvoorbeeld een doos voor fotopapier,

geen doos van grijsbord, vanwege het daarin

aanwezige stof) naar het bureau meegeno-

men worden.

Naast harde vloerbedekking, kunnen ook

sporen worden opgenomen van textiel, kran-

ten, karton en dergelijke. 

Nadat een spoor is opgenomen met de DLK,

kan het vervolgens nog met succes worden

afgenomen met zwarte gelatinefolie. Vaak

geeft dit zelfs nog een beter (schoner) spoor

dan wanneer de DLK niet gebruikt was.

Omdat de DLK maar een deel van het stof

opneemt, blijft nog genoeg materiaal over

voor een afname met folie.

Inhoud

Accu gevoede HT set (oplaadbaar)

Voeler ("probe")

Corona

Pak opnamefilm (30 x 38 cm)

Aardeplaat met bedrading

Laadapparaat voor accu's in HT set

Artikelnummer Omschrijving

E - 701000 Opnamefilm, 50 vel, 30 x 38 cm

E - 701500 Opnamefilm, rol, 40 cm x 30 m

DUST MARK

LIFTING KIT 

ART. NR. E - 7000

Afmetingen: 

48 x 36 x 13 cm

Nettogewicht: 7 kg

Schoensporenkoffers

Gebruiksartikelen
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3.03SCHOEN- EN BANDENSPORENONDERZOEK

Schoenspoorfolie (gelatine)

Voor het opnemen van schoensporen (gezet met stof/vuil) is er geen beter materiaal

denkbaar dan zwarte gelatinefolie. Allereerst is door lage kleefkracht makkelijk om

het gehele spoor op te nemen (een synthetisch materiaal met een hogere kleefkracht

zou bellen insluiten) en zonder de ondergrond mee te nemen (verflagen of zo).

Verder absorbeert de folie licht in zo'n sterke mate, dat zij vele malen overbelicht

kan worden. Wanneer een zwart voorwerp, naast de folie gelegen, al wit op het

negatief komt, is de folie nog steeds donkergrijs. Op deze manier kunnen zelfs hele

zwakke schoensporen nog goed fotografisch vastgelegd worden.

De zwarte gelatinefolie is naast de verschillende maten ook nog in twee verschillende

uitvoeringen leverbaar: met een rubber rug (makkelijk beschrijfbaar) en met een

polyester rug (wat minder flexibel). Voor schoensporen is er een breedte van 13 cm

en een extra brede van 18 cm (beide 36 cm lang).

In enkele landen wordt ook transparante folie gebruikt voor het opnemen van

schoensporen. Deze worden vervolgens met een donkerveldmethode gefotografeerd.

Witte gelatinefolie is niet bedoeld voor het opnemen van stofsporen, zwarte folie

geeft een veel beter contrast. Voor het opnemen van met kleurstoffen bewerkte

schoensporen gezet in bloed (Amido Black, Hongaars rood e.d.) is het echter heel

geschikt. Ook moddersporen op niet-absorberende ondergronden, die met een wate-

rige Safranine O oplossing (1 gram/l) zijn gekleurd kunnen met witte gelatinefolie

worden opgenomen (fluorescentie van Safranine fotograferen, poster M.J.M.

Velders/IAI-conferentie in Danvers/MA/USA; 1997).

Alle folies worden verpakt in dichtgesealde enveloppen, gemaakt van barrièremateriaal.

Deze verpakking beschermt de gelatine kleeflaag tegen het aantrekken van vocht,

zodat de kleefkracht optimaal behouden blijft, zelfs bij langdurig bewaren van de folie.

Artikelnummer Omschrijving

B - 12000 Schoenspoorfolie, zwart, op rubber, 

13 x 36 cm, verpakt per 2 vel

B - 12500 Schoenspoorfolie, zwart, op rubber, 

18 x 36 cm, verpakt per 2 vel

B - 12900 Schoenspoorfolie, zwart, op rubber, 

36 x 50 cm, verpakt per 4 vel

B - 120000 Schoenspoorfolie, zwart, op polyester, 

13 x 36 cm, verpakt per 10 vel

B - 125000 Schoenspoorfolie, zwart, op polyester, 

18 x 36 cm, verpakt per 10 vel

B - 15000 Schoenspoorfolie, wit, op rubber, 

13 x 36 cm, verpakt per 2 vel

B - 15500 Schoenspoorfolie, wit, op rubber, 

18 x 36 cm, verpakt per 2 vel

B - 150000 Schoenspoorfolie, wit op polyester, 

13 x 36 cm, verpakt per 10 vel

B - 155000 Schoenspoorfolie, wit op polyester, 

18 x 36 cm, verpakt per 10 vel

B - 18000 Schoenspoorfolie, transparant, 

13 x 36 cm, verpakt per 2 vel

B - 18200 Schoenspoorfolie, transparant, 

18 x 36 cm, verpakt per 2 vel

Het opnemen met witte folie van vinger-

of schoensporen in bloed, behandeld met

bijvoorbeeld Hongaars rood, Amido

Black, Crowle’s stain en Coomassie Blue.

Deel van een schoenspoor, 

afgenomen van karton.

Hongaars rood op witte folie fluoresceert

onder groen licht (zie pagina 1.23).
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Artikelnummer Omschrijving

E - 26000 Afvormgips voor schoenindrukken, wit, extra hard.

Verpakt per 800 gram in een zak van barrièremateriaal,

voor langdurige houdbaarheid.

E - 26500 F-T Print, een synthesegips (hardheid 300 N/mm2)

waarmee met weinig gips toch een hele sterke, gede-

tailleerde afvorming verkregen wordt. Verpakking van

400 g, waaraan 100 ml water moet worden toege-

voegd, in een zak van barrièremateriaal.

C - 6000 SLM, universeel lossingsmiddel op basis van siliconen

in 150 ml (6 oz) spuitbus.

Unifix dringt ongeacht de vochtigheid van de ondergrond

de poreuze structuur binnen om aarde en zanddelen aan

elkaar te hechten. De binnenzijde van de indruk is na 

preparatie met Unifix afgesloten en ondoordringbaar voor

het gips.

E - 11000 UNIFIX-16, schoen- en bandenafdruk-fixeerspray. 

Spuitbus van 400 ml.

E - 11100 UNIFIX-6, schoen- en bandenafdruk-fixeerspray. 

Spuitbus van 150 ml.

Voor afvormingen van schoensporen in sneeuw, met gips,

is er een speciale fixeerspray: Snowprint Wax. Zoals de

naam al suggereert wordt met de spuitbus een dun laagje

wasachtig, bruin gekleurd materiaal op de sneeuw gespo-

ten, voordat (na even drogen van de was) de aangemaakte

gips in de indruk wordt gegoten. De afvorming heeft door

de kleur van de was ook een beter contrast voor het foto-

graferen gekregen.

E - 11500 Snowprint Wax, fixeerspray voor schoenindrukken in

sneeuw. Spuitbus van 300 ml.

E - 15000 Universele sprayer, bestaande uit glazen reservoir 

(180 ml) en een losse gasbus met CFK-vrij drijfgas.

E - 15100 Gasbus voor E-15000 (met de hoeveelheid drijfgas kan

ca. 450 ml vloeistof verspoten worden).

Afvormmateriaal voor schoenindrukken

Lossingsmiddel

Fixeersprays

Universele sprayer
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3.05SCHOEN- EN BANDENSPORENONDERZOEK

Gipsmengkom / gipszeef

Hulpmiddelen

E - 50000 Messing gipszeef, voor het zeven van de gips, 

maar ook voor het opbrengen van een dun 

laagje poedervormige gips, dat na natsproeien 

gevolgd wordt door aangemaakte gips.

E - 55000 Gipsmengkom, zware rubber kwaliteit, 2 liter inhoud.

E - 40100 Metalen gipsvorm, uitschuifbaar van 21 tot 40 cm. 

De breedte is 14 cm.

E - 47000 Fotolineaal met cm en millimeterverdeling, 40 cm lengte.

De ene zijde van de lineaal is wit met zwarte bedrukking,

de andere zijde zwart met witte bedrukking.

E - 48000 Fotolineaal voor het fotograferen van voetsporen,

inklapbaar hoekmodel. De lange zijde is 35 cm en de

korte zijde 20 cm. De ene zijde van de lineaal is wit

met zwarte bedrukking, de andere zijde zwart met

witte bedrukking.
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E - 49000 Set van twee linealen (een hoeklineaal en een korte 

lineaal) voor het fotograferen van bewijsmaterialen. De

ene zijde van de linealen is wit (met cm en mm verde-

ling) en de andere zwart (0,5 cm verdeling).

De hoeklineaal heeft zijden van respectievelijk 15 en

30 cm, de korte lineaal is 15 cm lang.

F - 57500/57510 Schoenovertrekken met de tekst "POLICE" in reliëf over 

de gehele zool aangebracht. Het gebruik ervan door

de mensen die als eerste op een plaats delict arriveren

voorkomt later veel tijdverlies, doordat de technisch

rechercheur hun schoenafdrukken dan in één oogop-

slag kan elimineren.

Ze zijn van een stevige kwaliteit, met transparante zool

en zwart bovengedeelte.

De schoenovertrekken zijn verkrijgbaar in twee maten:

medium (F-57500, schoenmaat 40-42) en large 

(F-57510, schoenmaat 43-45).

A - 43000 Kleurloos inktkussen met speciaal papier 

(100 vel per set) voor het (met uitstekende detailering)

maken van vergelijkingsafdrukken van schoenzolen.

Het papier heeft als afmetingen: 178 x 355 mm.

E - 9500 Podotrack, een hulpmiddel voor het maken van 

vergelijkingssporen van banden en schoenen (100

stuks per verpakking). Maakt gebruik van extra gevoe-

lig carbonpapier. Voor gebruik wordt de afdeklaag

van de (aangehechte) zelfklevende folie weggenomen

en de kleeflaag op het carbonpapier geplakt. Na het

maken van de afdruk wordt het carbonpapier (36 x

18,5 cm) weggenomen en de zelfklevende laag met

afdruk op het onderliggende kartonvel (met een gedrukt

raster van 5 x 5 mm) geplakt.

Voor het kleuren van voetsporen in bloed worden

dezelfde reagentia gebruikt als voor vingersporen: 

zie pagina 1.23.

Hulpmiddelen

Kleuren van voetsporen in bloed



B
V

D
A

International bv • P
ostbus 2323, 2002 C

H
 H

aarlem
 - H

olland

T
elefoon +31 (23) 542

47
08 • Fax +31 (23) 532

23
58 • em

ail info@
bvda.nl

se
ctie

4
4.01WERKTUIGSPORENONDERZOEK

Elastisch afvormmateriaal

SILMARK is een grijs gekleurd afvormmateriaal op basis van

siliconen. De hoge concentratie pigment in het materiaal

zorgt ervoor dat zelfs bij de felle verlichting onder de

microscoop licht niet doordringt en weerkaatst van 

pigmentdeeltjes die onder het oppervlak van de afvorming 

liggen. Zo wordt een optimale scherpte van de afvorming

onder de microscoop gewaarborgd. De kleur grijs heeft als

voordeel dat het een optimaal contrast geeft bij fotografische

opnamen en digitale opslag van de sporen.

SILMARK is verkrijgbaar in twee viscositeiten: laag en

medium. De medium is voor gebruik op de plaats delict

(vaak op een verticaal vlak) en de lage viscositeit voor het

afvormen van vergelijkingssporen (meestal op een horizon-

taal oppervlak).

Voor het verharden van het basismateriaal kan zowel een

vloeistof- als pastaverharder gebruikt worden. De pasta

doseert wat gemakkelijker, de vloeistofverharder is echter

geconcentreerder. Bij gebruik bij lagere temperaturen is de

vloeistofverharder dan ook aan te raden.

Artikelnummer Omschrijving

C - 1000 SILMARK, lage viscositeit, 150 g in tube, 

met pastaverharder

C - 1100 SILMARK, medium viscositeit, 150 g in tube, 

met pastaverharder

C - 1200 SILMARK, lage viscositeit, 150 g in tube, 

met vloeistofverharder

C - 1300 SILMARK, medium viscositeit, 150 g in tube, 

met vloeistofverharder

C - 3100 Vloeistofverharder voor SILMARK, 10 ml in bruin glazen

flesje, incl. afsluitbaar druppeltuitje voor dosering.

C - 7200 Pastaverharder voor SILMARK, 20 gram in tube.

Om de viscositeit van alle SILMARK soorten (incl. wit en

zwart) te verlagen, kan een (kleine) hoeveelheid verdunner

bijgemengd worden, voordat de harder toegevoegd wordt.

De verharding verloopt dan wel trager en het rubber wordt

minder sterk.

C - 4000 SILMARK verdunner in druppelflesje van 10 ml inhoud.

C - 5000 SILMARK verdunner in PE-flesje van 100 ml inhoud.

werktuigsporenonderzoek
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Vervaardigen van een replica

Het polyether afvormmateriaal Permadyne is een uitste-

kend hulpmiddel bij het vervaardigen van een replica van

een voorwerp. Nadat het te onderzoeken voorwerp (bij-

voorbeeld een werktuig) met Permadyne is afgevormd en

op die manier een mal is verkregen, kunnen met (grijze)

Silmark één of meerdere replica's van hoge kwaliteit wor-

den vervaardigd.

Het Silmark-duplicaat is van een dusdanig hoge kwaliteit

dat hiermee vergelijkende onderzoeken kunnen worden

gedaan. Verder is een replica een handig hulpmiddel bij

(vergelijkende) onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het

rechtstreeks vergelijk tussen een indrukspoor en een relatief

groot werktuig. In plaats van een proefspoor kan dan een

replica gebruikt worden. Positioneerproblemen van grotere

werktuigen worden hiermee ondervangen.

Een ander voordeel is dat men altijd de replica van het

werktuig ter beschikking blijft houden, als het werktuig al

is teruggezonden naar de plaats van herkomst.

Permadyne is in twee viscositeiten te verkrijgen: hoge (roze

gekleurd) en lage consistentie (blauw gekleurd). De lage

consistentie Permadyne kan gebruikt worden als uitgieten

van het materiaal gewenst is. Een voorbeeld is het afvor-

men van een zool van een sportschoen met grove profile-

ring.

Een verpakking bevat twee tubes met basispasta (120 ml),

twee tubes katalysatorpasta (15 ml) en een mengblok (18 x

12,5 cm gesiliconiseerd papier, ca. 12 vel).

Artikelnummer Omschrijving

C - 16000 Permadyne, hoge consistentie. Een verpakking bevat 

2 tubes basispasta, 2 tubes katalysatorpasta en een

mengblok.

C - 16100 Permadyne, lage consistentie. Een verpakking bevat 

2 tubes basispasta, 2 tubes katalysatorpasta en een

mengblok.
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4.03WERKTUIGSPORENONDERZOEK

Wasplaatjes

Artikelnummer Omschrijving

C - 13000 Wasplaatjes voor krassporen, doos à 25 stuks, normaal.

C - 13100 Wasplaatjes voor krassporen, doos à 25 stuks, zacht.

C - 13200 Wasplaatjes voor krassporen, doos à 25 stuks, hard.

Bij het maken van afvormingen, met name in hout, is

inspuiten van het hout met SLM noodzakelijk om te voor-

komen dat siliconenafvormpasta na uitharding ook hout-

vezels meeneemt.

C - 6000 SLM, universeel lossingsmiddel op basis van siliconen

in 150 ml (6 oz) spuitbus.

C - 10000 Mengboekje, bestaande uit 100 vel gecoat, papier,

8 x 15 cm. Onderop is een kartonvel met anti-slip laag.

C - 10100 Mengboekje, bestaande uit 100 vel gecoat, papier,

15 x 24 cm. Onderop is een kartonvel met anti-slip laag.

C - 11000 Plastic (PP) mengschotel. De doorsnede van de meng-

schotel is 10 cm.

C - 12000 Svedia (wit plastic) mengspatel.

C - 15000 Plasticine, afdamklei, voor het eventueel beletten van

wegstromen van afvormmateriaal.

E - 48500 Fotolineaal, speciaal voor het fotograferen van 

bijtsporen (ABFO nr. 2).

Voor het maken van vergelijkingssporen, bij-

voorbeeld krassporen van schroevedraaiers,

wordt vaak bladlood gebruikt. Een in de

meeste gevallen goed alternatief zijn was-

plaatjes. De, roze gekleurde, plaatjes hebben

een afmeting van 175 x 81 mm en zijn 

1,5 mm dik. Afhankelijk van persoonlijke

voorkeur en omgevingstemperatuur wordt

de zachte, normale of harde soort gebruikt.

Hulpmiddelen
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5.01MICROSPORENONDERZOEK

Folie en tape

Voor het verzamelen en veiligstellen van haren en vezels

van textieloppervlakken (kleding, bekleding van autostoe-

len e.d.) wordt vaak een synthetische kleeffolie met schut-

laag gebruikt. Deze folie heeft dan een lage plakkracht,

zodat veiliggestelde vezels (wanneer nodig) weer verwijderd

kunnen worden. Voor het afplakken wordt een stuk van

ca. 5 x 10 cm gebruikt waarmee systematisch het hele

oppervlak wordt afgewerkt (opplakken, aanwrijven en

weer loshalen) totdat het beoogde oppervlak geheel is

bemonsterd of de folie zijn plakkracht heeft verloren. 

In dat geval dient verder gegaan te worden met een nieuw

stuk folie. De folie met vezelsporen wordt vervolgens afge-

dekt met het schutblad, of op een stuk transparant plastic

geplakt (in geen geval op gewoon papier, verwijdering van

vezels van de folie wordt daardoor sterk bemoeilijkt).

Artikelnummer Omschrijving

Mipo-folie, zwak klevende synthetische folie met schutlaag

(gesiliconiseerd papier). In de schutlaag is vlak langs de

rand een stansnaad aangebracht, voor het makkelijk loshalen

van de kleeffilm. De folie wordt op een rol, in een dispenser

(kartonnen doos) geleverd.

C - 104300 Mipo-folie, folie met schutlaag, 5 cm breed, 5 m lang.

C - 104400 Mipo-folie, folie met schutlaag, 10 cm breed, 5 m lang.

C - 104500 Mipo-folie, folie met schutlaag, 15 cm breed, 5 m lang.

Voor het verzamelen en veiligstellen van verf- en glassporen

wordt gelatinefolie gebruikt. Met gelatinefolie treedt geen

chemische contaminatie op (bij het onderzoek aan het

bindmiddel van de verf). Glas kan, in tegenstelling tot syn-

thetische folie, gemakkelijk van de gelatinefolie verwijderd

worden (voor onderzoek naar bijvoorbeeld de chemische

samenstelling of de brekingsindex).

B - 11000 Gelatinefolie, zwart, 13 x 18 cm, verpakt per 10 vel

B - 14000 Gelatinefolie, wit, 13 x 18 cm, verpakt per 10 vel

B - 17000 Gelatinefolie, transparant, 13 x 18 cm, verpakt per 10 vel

B - 17100 Gelatinefolie, transparant, 9 x 13 cm, verpakt per 10 vel

microsporenonderzoek
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Artikelnummer Omschrijving

C - 100000 Stofzuigervoorzetstuk, compleet met microfilter en 

rubberen ring.

C - 101000 Microfilters voor C-100000, per 10 stuks.

Bij het forceren van een raam of deur door een inbreker,

kunnen stukjes metaal van het gebruikte gereedschap 

(bijvoorbeeld een schroevedraaier) afbreken. Deze kunnen

gebruikt worden als souche. Bij het zoeken is het aan te

bevelen een stuk papier rondom  de magneet te vouwen.

Dan kunnen de metaaldeeltjes makkelijker verwijderd

worden.

C - 20000 Magneet met (houten) handgreep (lengte: 15 cm)

Stofzuigervoorzetstuk met microfilter

Metaaldeeltjes

Het stofzuigervoorzetstuk dient voor het ver-

zamelen en veiligstellen van microsporen, die

zo klein zijn dat deze moeilijk met het blote

oog zijn waar te nemen. Met het stofzuiger-

voorzetstuk - mits gebruikt als "disposable"

- is men voor 100% zeker dat het verzamel-

de materiaal, zoals haren, vezels, pollen etc.,

komt van de plaats delict. Het voorzetstuk

past op alle bestaande stofzuigerslangen.

De verzamelde microsporen worden opge-

vangen door een microfilter. Hierna wordt

het microfilter afgedekt door een optisch

gecorrigeerd dekseltje, waardoor het direct

geschikt is voor onderzoek onder een licht-

microscoop.
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5.03MICROSPORENONDERZOEK

Schotrestenonderzoek

Bij het afvuren van een wapen treedt door

het afvuren van het patroon gas uit, langs de

beweegbare delen. Ook vanuit de monding

worden vaste deeltjes naar de schiethand

teruggeblazen. Karakteristieke deeltjes

(afkomstig uit de primer van de patroon) bij

schotresten bevatten lood, barium, antimoon,

koper of kwik.

Door de handen te bemonsteren, van perso-

nen die ervan verdacht worden (recent) met

een vuurwapen geschoten te hebben,  krijgt

men de mogelijkheid om dit achteraf met

laboratoriumonderzoek vast te stellen. In de

stop van de buisjes in deze set is een alumi-

nium "stub" gestoken. Deze stub is aan de

bovenzijde voorzien van een afgedekte, gelei-

dende, zwarte kleeflaag. Na afname van de

beschermfolie, wordt de bovenzijde van de

hand afgedept met de stub, de stop terugge-

plaatst in het buisje en geëtiketteerd.

In het laboratoriumonderzoek wordt de stub

rechtstreeks in een rasterelectronenmicro-

scoop met EDX faciliteit geplaatst. De op de

kleeflaag verzamelde deeltjes worden vervol-

gens onder de microscoop opgezocht en

geanalyseerd op elementsamenstelling (door

analyse van de röntgenstraling die vrijkomt

bij het bestralen van een deeltje met een

gerichte electronenbundel).

Artikelnummer Omschrijving

C - 105500 Set van 10 buisjes met stubs (ø 1 cm) voorzien van 

kleeflaag. Verpakt in een kartonnen doos, 

incl. 10 kleine etiketten.
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Opsporing en identificatie van bloed

Om snel uitsluitsel te krijgen of verdachte vlekken op voorwerpen, kleding, auto-

stoelen, autobekleding en dergelijke, afkomstig zijn van bloed zijn er een aantal 

testen te gebruiken. Deze testen maken gebruik van kleurreacties die door bloed

gekatalyseerd worden. Deze testen maken geen onderscheid tussen dierlijk en 

menselijk bloed, ook zijn er vals positieve reacties mogelijk.

Bij Hemident wordt met een (schoon) wattenstaafje krachtig over de verdachte vlek

gewreven. De kop van de wattenstaaf wordt vervolgens in de testbuis gestoken en

de wattenstaaf afgebroken, zodat de kop in de buis valt. Hierna wordt de dop op

de buis geplaatst, de onderste ampul gebroken en daarna de bovenste. De aanwezig-

heid van bloed blijkt uit een blauw-groene verkleuring van de plek op de watten

waarmee over de vlek gewreven werd.

Bij het gebruik van Heglostix wordt eerst een druppel water op de verdachte vlek

aangebracht. Na even staan (zodat wat bloed in het water kan oplossen) wordt het

uiteinde van de teststrook (waarop zich het reactieve deel bevindt) met het water

(natte plek of druppel) in aanraking gebracht. Een groene verkleuring van het

oppervlak is indicatief voor de aanwezigheid van bloed.

Bij Peroxtesmo wordt het te testen materiaal eerst natgemaakt met water of fysiolo-

gische zoutoplossing. Na ca. 1 minuut weken wordt het op het vrijgemaakte test-

strookje gelegd. Een blauwe kleur is indicatief voor de aanwezigheid van peroxidase,

een enzym aanwezig in bloed.

Artikelnummer Omschrijving

F - 62100 Hemident, 10 testen in een doosje, gebaseerd op

MacPhail's reagens.

F - 82300 Heglostix, 50 testen per verpakking (strookjes van 8 cm

lang met aan het uiteinde een reactief deel van 5 x 5 mm).

M - 40900 Peroxtesmo, 25 testen per verpakking. De teststrookjes 

van 15 x 30 mm zijn ingeplakt tussen een zelfklevende

plastic tape en een kunststof drager.

biologische sporen
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Opsporing en identificatie van bloed

Voor het zoeken naar sporen van bloed, bijvoorbeeld bui-

ten of in een ruimte die later schoongemaakt is, kan lumi-

nol goed van pas komen. De drie oplossingen uit deze set

worden voor gebruik met elkaar gemengd en verdund met

700 ml demi-water of gedestilleerd water om één liter

gebruiksklare oplossing te krijgen.

Deze oplossing (die na aanmaken slechts enkele uren te

gebruiken is) wordt gesproeid over het te onderzoeken

oppervlak. Bloedsporen lopen wel uit onder invloed van de

oplossing.

Bloedsporen, zelfs sterk verdunde, geven met luminol een

chemische reactie waarbij (wit-groen) licht vrijkomt. Deze

reactie duurt enkele minuten en kan in duisternis zelfs gefo-

tografeerd worden of vastgelegd op video (het laatste met

behulp van een restlichtversterker voor de videocamera).

Artikelnummer Omschrijving

F - 30000 Luminolset, drie oplossingen (op waterbasis) die na 

menging en verdunning met water 1 liter gebruiks-

oplossing geven.

Voor het onderzoek van mogelijke spermavlekken, wordt

een test gebruikt die is reageert op de aanwezigheid van een

enzym (zure phosphatase) dat in relatief hoge concentraties

in sperma aanwezig is. Daartoe wordt, bijvoorbeeld uit textiel

ter plaatse van de verdachte vlek, een monster gesneden

van enkele vierkante millimeter. Dit wordt natgemaakt met

water of fysiologische zoutoplossing en vervolgens op het

vrijgelegde teststrookje gelegd. Een violette kleur duidt op

de aanwezighed van sperma.

M - 40400 Phosphatesmo KM, 25 testpapieren (15 x 30 mm) per 

verpakking. 

Indicatie van spermasporen
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6.03BIOLOGISCHE SPOREN

Bemonstering

Voor het bemonsteren van biologische sporen als bloed,

speeksel e.d. worden wattenstaafjes in kokers gebruikt. 

Als de sporen ingedroogd zijn, wordt eerst de wattenstaaf

bevochtigd met water (gedestilleerd of demi-water) voor de

bemonstering. Om microbiologische aantasting van het

genomen monster te voorkomen, moet de wattenstaaf eerst

helemaal droog zijn voordat het in de koker teruggebracht

en verzonden wordt. Eenvoudiger is het, om het puntje van

de koker af te snijden. Dan krijgt de wattenstaaf de gelegen-

heid te drogen tijdens vervoer en opslag.

Artikelnummer Omschrijving

F - 63000 Wattenstaaf (steriel, 13 cm lang, in de dop gestoken)

in een gesealde kunsstofkoker.

C - 29000 Scalpelhouder, roestvrij staal 

(met scalpel 15,5 cm lang).

C - 30100 Scalpelmesjes, voor scalpelhouder C-29000, 100 stuks

in een kartonnen doosje. De scalpelmesjes zijn 

individueel en steriel verpakt in dichtgesealde folie.
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7.01POST MORTEMONDERZOEK

Post Mortemkoffers

POST MORTEM-KOFFER 

ART. NR. F - 1000

MODEL PM-301

In Samsonite koffer

Afmetingen: 

48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 7,5 kg

Artikelnummer Omschrijving
A - 21000 1 Dactyloscopische inkt, BVDA, in tube
A - 28000 1 Instant dactykussen, rond, 

voor lijkendactyloscopie
A - 52000 1 Inktrol, 6,5 cm breed
A - 70000 1 Removal, waterloze zeep
A - 70100 1 Flesje cognac, 100 ml
A - 72000 1 Ink-cleaner
A - 81000 1 Chiffonet doekjes
A - 86000 1 Inktglasplaat, 15 x 20 cm, met geslepen randen
C - 1100 1 SILMARK, grijs afvormmateriaal in tube van 150 g,

medium viscosity, met pastaverharder 
C - 4000 1 Druppelflesje SILMARK verdunner
C - 5100 1 Plastic flesje voor H2O2 (waterstofperoxide)
C - 11000 1 Hardplastic mengschotel
C - 12000 1 Svedia spatel
C - 23000 1 Pincet met stompe bek, 10,5 cm lang
C - 24000 1 Pincet met spitse bek, 10 cm lang

C - 25000 1 Pincet met stompe bek, 25 cm lang
C - 28000 1 Nagelvijl met punt
C - 29000 1 Scalpelhouder
C - 30000 3 Scalpelmesjes
C - 60000 1 Paar dunne rubber handschoenen
C - 61000 1 Paar dikke rubber handschoenen
C - 62000 20 Plastic (PE) wegwerphandschoenen
C - 69000 5 Reukloze tealeenzakken (PE), 18,6 x 48 cm
C - 70000 5 Reukloze tealeenzakken (PE), 14,4 x 45 cm
C - 71000 5 Reukloze tealeenzakken (PE), 16,5 x 30 cm
C - 75000 5 Plastic reageerbuisjes met plastic stop
D - 90000 1 Kwastje voor H2O2

F - 21000 1 Lijkenlepel, verchroomd
F - 25000 1 Set vingerstrekkers, 3 stuks
F - 56000 1 Plastic (wit) wegwerp operatieschort
F - 60000 1 Flesje tissue builder
F - 61000 1 Flesje tissue builder solvent (verdunning)
F - 62100 1 Doosje Hemident bloedtesten (10 stuks), 

MacPhail's reagens
F - 65000 1 Injectiespuit met 12 naalden
F - 67000 1 Mondopener
F - 70000 1 Kledingschaar
F - 80000 1 Lijkenthermometer (25° - 42° C)
F - 81000 1 Thermometer voor omgevingstemperatuur

(-10° - 50° C)
F - 82000 1 Isolatiefilm voor  handhaven lichaamstemperatuur
F - 84000 1 Stank-, geur- en fijnstofmasker
F - 100000 1 Mondspiegel
F - 101000 1 Pakje Engels pluksel
F - 103000 1 Pakje watten
F - 104000 1 Flesje talkpoeder, 100 ml
F - 105000 1 Nilodor, druppelflesje stankmaskeerder
F - 106000 1 Handdoek (badstof)
F - 109000 1 Doosje filterpapier (rond, Ø 60 mm)

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden.

Deze uitrusting is speciaal samengesteld

voor het onderzoek van stoffelijke resten

van slachtoffers van misdrijven of ongevallen.

Een belangrijk onderdeel van deze uitrus-

ting bestaat uit hulpmiddelen en materialen

voor lijkendactyloscopie en voor het

maken van afvormingen van het gebit.

Naast de gereedschappen voor het nemen

van vingerafdrukken en het strekken van

verstijfde vingers, bevat de uitrusting 

chemische preparaten om de eventueel

gerimpelde huid van de vingers in de normale

toestand terug te brengen.

post mortemonderzoek
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Artikelnummer Omschrijving

A - 28000 1 Instant dactykussen, rond, voor lijkendactyloscopie

B - 91000 1 Schaar, roestvrij staal

C - 5100 1 Plastic flesje voor H2O2 (waterstofperoxide)

C - 23000 1 Pincet met stompe bek, 10,5 cm lang

C - 28000 1 Nagelvijl met punt

C - 29000 1 Scalpelhouder

C - 30000 3 Scalpelmesjes

C - 60000 1 Paar dikke rubber handschoenen

C - 82000 1 Hardplastic doos (PS) met deksel

F - 21000 1 Lijkenlepel, verchroomd

F - 25000 1 Set vingerstrekkers, 3 stuks

F - 60000 1 Flesje tissue builder

F - 61000 1 Flesje tissue builder solvent (verdunning)

F - 62100 1 Doosje Hemident bloedtesten (10 stuks), 

MacPhail's reagens

F - 65000 1 Injectiespuit met 12 naalden

F - 80000 1 Lijkenthermometer (25° - 42° C)

F - 81000 1 Thermometer voor omgevingstemperatuur

(-10° - 50° C)

F - 82000 1 Isolatiefilm voor handhaven lichaamstemperatuur

F - 101000 1 Pakje Engels pluksel

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden.

COMPACTE POST

MORTEMKOFFER

ART.  NR. F - 5000

Afmetingen:

44 x 32 x 9 cm

Gewicht: 3 kg

Post Mortemkoffers
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7.03POST MORTEMONDERZOEK

Hulpmiddelen voor Post Mortemonderzoek

Artikelnummer Omschrijving

F - 21000 Lijkenlepel, verchroomd. Lengte: 14 cm

F - 25000 Set vingerstrekkers, 3 stuks

A - 28000 Instant dactykussen, voor lijken-dactyloscopie. 

Het kussen is rond (doorsnee 5 cm). 

De behuizing is van plastic.

F - 100000 Mondspiegel met heft

F - 67000 Mondopener (roestvrij staal)

F - 153000 Stofkam ("luizenkam") voor het kammen van 

schaamhaar.

F - 81000 Thermometer voor omgevingstemperatuur 

(-10° - 50° C). Bevat geen kwik.

F - 80000 Lijkenthermometer (25° - 42° C), bevat kwik.

F - 51000 Lijkenzak (wit), biologisch afbreekbare hoes (0,2 mm

dik) met ritssluiting over de gehele lengte. 

Afmetingen: 230 x 85 cm.
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Artikelnummer Omschrijving

F - 80500 Digitale thermometer met een meetbereik van -50° tot

+150° C. Tussen -25° en 75° C heeft de thermomether

een nauwkeurigheid van ca. 0,4° bij gebruik van de

insteekvoeler. Meetwaardes worden weergegeven tot

op 0,1°. De thermometer werkt op een 9 Volt batterij

en kan met een aantal verschillende voelers werken.

F - 80600 Insteekvoeler, Ø 3 mm, lengte van de sonde: 123 mm.

Ook geschikt voor het bepalen van de lijktemperatuur.

F - 80700 Luchtvoeler, Ø 3 mm, lengte van de sonde: 125 mm.

Voor het bepalen van de omgevingstemperatuur.

F - 80800 Oppervlaktevoeler, Ø 6 mm (meetgedeelte), lengte van

de sonde: 125 mm.

F - 81400 Eenvoudige digitale thermometer met vast verbonden

insteekvoeler (Ø 3 mm, sondelengte: 10 cm).

Meetwaardes worden weergegeven tot op 0,1°

(vanaf  -20°, daaronder 1°). De meetnauwkeurigheid is

ca. 1° in het bereik van -10° tot 100° C. Werkt op een

AAA-batterij.

F - 81900 Latex wegwerp beschermhoesjes voor sondes en 

thermometers, voor het schoonhouden bij het nemen

van de temperatuur (Ø 5 mm, lengte 20 cm). 

Hulpmiddelen voor Post Mortemonderzoek
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7.05POST MORTEMONDERZOEK

Hulpmiddelen voor Post Mortemonderzoek

Vaak is het niet eenvoudig om vingerafdukken te nemen

van een lijk, als men te maken heeft met een brandlijk, een

lijk dat begraven is geweest of een lijk dat lang gelegen

heeft voordat het ontdekt is. De latexset kan in deze geval-

len een goed alternatief zijn voor de meer traditionele

methoden. Met de vloeibare latex kan men, ook indien er

nog maar weinig huid of onderhuid aanwezig is, een nauw-

keurige afvorming maken. Van de afvorming kan men op

verschillende manieren de vingerafdruk nemen.

Artikelnummer Omschrijving

F - 26000 Latexset, bestaande uit 1 glazen flesje met 150 ml 

latex, 1 flesje met 150 ml coagulans, 2 potjes voor het 

afvormen, een paar latex handschoenen en een 

gebruiksaanwijzing.

F - 105000 Nilodor, geurmaskeerder in een druppelflesje 

(7,5 ml ca. 200 druppels). Eén druppel 

maskeert al onaangename geuren in een ruimte.

Om van ingevallen vingers (verdroogd stoffelijk 

overschot of van een waterlijk) de afdrukken te nemen, 

kan Tissue Builder gebruikt worden om eerst de normale

omvang van de vinger te herstellen.

Hiervoor wordt de Tissue Builder met een injectiespuit

onder de huid gespoten. Door het tweede vingerlid met een

touwtje af te binden, wordt voorkomen dat de Tissue

Builder hierin terugloopt. De Tissue Builder Solvent wordt

gebruikt als schoonmaakmiddel.

F - 60000 Tissue Builder

F - 61000 Tissue Builder solvent


