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Lokalizowanie ludzkich śladów 

biologicznych, bakterii i materii 

organicznej, których nie widać gołym 

okiem.  

CiFi Torch to unikalny instrument naukowy, który jest w stanie 

zlokalizować problematyczne ślady nawet w jasnym świetle 

otoczenia. Pomaga funkcjonariuszom i personelowi 

pomocniczemu a także zarządzającym obiektami w precyzyjnej kontroli i osiąganiu za każdym razem 

standardowych wyników kryminalistycznych.  

„CIFI TORCH jest wyjątkowy w sposobie, w jaki umożliwia realizowanie scenariuszy treningowych w 

czasie rzeczywistym oraz monitorowanie czystości środowiska, których nie można osiągnąć w ten sam 

sposób za pomocą innych dostępnych urządzeń. Od wielu lat korzystamy z narzędzi do szkolenia i 

monitorowania czystości środowiska w służbie zdrowia, aby zidentyfikować braki w szkoleniu 

personelu, które polegają na interwencji człowieka w celu oznaczenia obszarów za pomocą żeli lub 

proszku. Może to spowodować błędną interpretację faktycznego standardu sprzątania w zależności 

od jakości audytora, przy czym personelowi mówi się, gdzie ma sprzątać, aby pokonać system. CIFI 

TORCH jest zupełnie inny niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Zapewnia rzeczywiste wyniki oparte 

na faktach kryminalistycznych, a nie na ludzkiej interpretacji”  

Paula Clarke Szef usług zarządzania obiektami w wiodącej brytyjskiej Radzie Zdrowia NHS  

„CiFi Torch firmy CopperTree Forensics zmieniło sposób, w jaki czyścimy nasze środowiska 

kryminalistyczne. Nasi pracownicy kryzysowi, którzy zapewniają zachowanie integralności 

kryminalistycznej, byli w stanie zwizualizować czyszczone powierzchnie, co doprowadziło do poprawy 

świadczenia usług dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”.  

Profesor Vanessa Webb Dyrektor medyczny NHS / Mountain Healthcare Ltd  

CiFi Torch jest również niezbędnym narzędziem w walce z Covid-19 i jest niezbędny dla każdego, kto 

tworzy bezpieczne środowisko pracy i życia oraz jako element środków kontroli infekcji.  

„Korzystanie z CiFi Torch wysunęło się oczywiście na pierwszy plan w obecnej pandemii Covid-19 i 

jestem przekonany, że jego przydatność rzeczywiście na swój sposób pomoże ratować życie, z czego 

można być słusznie dumnym”.  

Profesor Cassella, Uniwersytet Staffordshire  

 

Firma CopperTree Forensics zaprojektowała najnowszą technologię źródła światła, ale z prostotą 

„kliknij i uruchom”. CiFi Torch może być używany w dowolnym miejscu, od szpitali, techników 

kryminalistycznych, szkół, domów opieki, lotnisk, gabinetów lekarskich, biur, SARCS, teatrów, fabryk, 

klubów rekreacyjnych, a nawet wszędzie tam, gdzie podniesiono standard protokołu czyszczenia. CiFi 

Torch może wspierać ukierunkowany proces czyszczenia lub jako narzędzie przesiewowe po 

czyszczeniu.  
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Szczegóły techniczne:  

> Moc: 2W  

> Waga: 1.070 kg  

> Rozmiar (mm): 26,8mm  

> Działanie bezprzewodowe  

> Bateria: litowa 16,8 V / 2,6 Ah  

> Żywotność baterii: do 100 minut ciągłej pracy  

> Napięcie zasilania: 110 V – 240 V  

 

Umożliwia specjalne ulepszenia do wykrywania i kontroli:  

> Plamy biologiczne i płyny ustrojowe  

> Włosy i włókna  

> Odciski/znaki na skórze  

> Krew  

> Materia organiczna  

> Bakterie 

 


