تهیه و تنظیم  :دکتر رضوان اسالمیه
زری اسالمیه

آشنایی با نظام ردیابی ،رهگیری و کنترل اصالت فراورده ها و افتراق فراورده های اصیل از فاقذ اصالت
مقذمه :در سبلُبْ اخٕز بسٕبرْ اسافزاد سًدجً بب تبلٕغبت گمزاٌ کىىذٌ در ضبکٍ َبْ مبًَارٌ اْ ي بعضٓ اس مجالت بذين مجًس
محصًالتٓ مثل :داريَبْ الغزْ  ،تزن اعتٕبد،تمًٔت کىىذٌ لًاْ جىسٓ،رٔشش مً،افشأص لذ،کزمُبْ سٔببٔٓ ي ...بٍ فزيش مٓ
رسبوىذ.أه محصًالت بٍ علت بٓ اثز بًدن ي گبَب يجًد بعضٓ مًاد خطزوبن ي مضز بزاْ سالمت افزاد،وتًاوستىذ مجًس السم را
بزاْ يريد بٍ داريخبوٍ َبْ کطًر تٍُٕ کىىذ  .لذا تعذادْ اس افزاد سًدجً اس وبمُبْ ضىبختٍ ضذٌ بعضٓ اس داريَب ي محصًالت
سًء استفبدٌ کزدٌ ي بب چسببوذن بزچسب آن داريَب ي تملٕذ سبخت لًطٓ آن ،وًع تملبٓ آن را يارد کطًر مٓ ومبٔىذ .
فرآورده اصیل :فزآيردٌاْ است کٍ اس طزٔك مسٕز ي ضبکّ مجبس مًرد تإٔٔذ ي تعزٔف سبسمبن غذا ي داري تأمٕه ي تذارن گزدٔذٌ
است ي در حلمٍ َبْ مختلف سوجٕزِ تأمٕه تب عزضٍ ي حتٓ بعذ اس آن داراْ صبحب ي مسئًل مطخص ي پبسخگً مٓ ببضىذ.
وکتٍ  :الصبق بزچسب اصبلت غذا ي داري در مًرد تمبم داريَب ي فزايردٌ َبْ مصزف خبرجٓ ضزيرْ مٓ ببضذ.
نحوه تشخیص فراورده های اصیل  :تٌِا راٍ تشخیص اصالت دارّ ّ فزاّردٍ ُای هصزف خارجی کٌتزل بزچظب اصالت غذا ّ دارّی
درج شذٍ بزرّی قظوت تخت بظتَ بٌذی اطت بطْریکَ هاًع اس رّیت اطالعات اصلی هٌذرج بز رّی فزاّردٍ ًباشذ .بزچظب اصالت
شاهل  :بارکذ دّ بعذی،شٌاطَ تجاری فزاّردٍ)،(GTNشٌاطَ ردیابی ّ رُگیزی)،(UIDشوارٍ طزی طاخت )،(LOTتاریخ اًقضاء )ّ (EXP
شٌاطَ اصالت با طزح کلی سیز ّ بَ ابعاد  02در  02هیلی هتز ،رًگ سهیٌَ طفیذ ّ حاشیَ سرد رًگ هی باشذ:

بارکذ دو بعذی ) :(DATA MATRIXایي بارکذ جِت اهٌیت بزچظب لحاظ شذٍ ّبا بارکذخْاى ّیژٍ باسرطیي  ،تْسیع کٌٌذگاى یا عزضَ
کٌٌذگاى خْاًذٍ هی شْد .باسرطاى تْطط دطتگاٍ هزبْطَ هشخصات فٌی کاال ،تْلیذ کٌٌذٍّ ،ارد کٌٌذٍ  ،تاریخ تْلیذّ اًقضا ّ طزی طاخت
هحصْل را چک هی کٌٌذ.
شناسه تجاری فراورده ( :(GLOBAL TRADE ITEM NUMBER :GTNشوارٍ جِاًی اقالم تجاری اطت کَ بز هبٌای اطتاًذاردُای
طاسهاى هزکش هلی شوارٍ گذاری کاال ّ خذهات ایزاى صادر شذٍ اطت ّ دارای طْل ثابت  40رقن اطت.
شناسه ردیابی و رهگیری) :(Unique Identifier: UIDشٌاطَ اختصاصی ّ هٌحصز بَ فزد ّ غیز تکزای بز رّی فزاّردٍ کَ دارای
طْل ثابت  02رقن بْدٍ ّ شزکت تْلیذ کٌٌذٍ صاحب پزّاًَ طبق اطتاًذار تعییي شذٍ آى را تعییي هی کٌذ.
شماره سری ساخت ):(Batch/Lot Number :LOTشوارٍ ایظت کَ شزکت تْلیذ کٌٌذٍ بَ ُز طزی اس طاخت هحصْل هیذُذ.
تاریخ انقضاء ) :(EXPIRE DATE: EXPتاریخ اًقضای هیالدی فزآّردٍ بایذ بَصْرت عذدی با طْل ثابت  ۶رقن ّ با تزکیب
رقوی( )YYMMDDباشذ.
شناسه یا کذ اصالت( : )AUTHENTICATION LABELکَ در بزچظب با هظتطیل طْطی ًشاى دادٍ شذٍ اطت کَ  4۶رقوی ،هٌحصز بَ
فزد ّ هختص ُز فزاّردٍ اطت کَ با الیَ ای پْشاًذٍ شذٍ ّ پض اس بزداشتي ایي الیَ تْطط هصزف کٌٌذٍ آشکار خْاُذ شذ .
روشهای کنترل اصالت فراورده های سالمت:
-4تواص با تلفي گْیای  ّ 204-۶46اعالم کذ اصالت
-0ارطال کذ  4۶رقوی اصالت کاال بَ طاهاًَ پیاهک 02226600
-3رُگیزی اصالت کاال اس طزیق ارطال کذ رُگیزی  ّUIDیا کذ  4۶رقوی اصالت کاال در طایت WWW.TTAC.IR:
-0هزاجعَ بَ طایت  ّTTACدریافت ّ ًصب بزًاهَ هْبایل کاتالْگ الکتزًّیک ّ کٌتزل اصالت فزاّردٍ
www.fda.gov.iR/
www.FDA.TUMS.AC.IR
پوفلت هعاًّت غذا ّ دارّ

