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 اصفهان

و ضمائم پيوسـت مربـوط بـه شـركت پالسـتيك آونـد       

: 

 :الزامي است 

 اين محصول جهت بسته بندي ثانويه قابل استفاده بوده و غير قابل مصرف جهـت تمـاس مسـتقيم بـا مـواد غـذايي       

 

                                 غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري 

                                                                                                                                                                             

      :و دارو  غذا

                                                                                                       :صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ان

اصفهان يدرمان يو خدمات بهداشت يمحترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشك

 PVCاز جنس  ي

و ضمائم پيوسـت مربـوط بـه شـركت پالسـتيك آونـد        13/12/90مورخ  90/526احتراماً، ضمن ارسال تصوير نامه شماره 

:موارد ذيل را به اطالع مي رساند PVCت پليمري از جنس 

 .اين محصوالت صرفاً جهت بسته بندي ثانويه مجاز مي باشند

 PVCبندي كليه محصوالت با جنس درج عبارت زير بر روي برچسب بسته 

اين محصول جهت بسته بندي ثانويه قابل استفاده بوده و غير قابل مصرف جهـت تمـاس مسـتقيم بـا مـواد غـذايي       

 

 :حك حرارتي موارد ذيل در محلي از ظرف كه قابل رؤيت باشد الزامي است

 ."غذايي غير قابل مصرف در تماس مستقيم با مواد

 ).عالمت اختصاري(نام تجاري و نوع پليمر 

 م غذا و دارو دانشگاه ع پ و خ ب د تهران   رخانه

   يبهشت ديم غذا و دارو دانشگاه ع پ و خ ب د شه رخانه

 م غذا و دارو دانشگاه ع پ و خ ب د فارس   رخانه

 م غذا و دارو دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود   

 

 

 
  

 

 

خيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري �  

                                                 66467268-9: تلفن  ℡

غذا سازمانصفحه الكترونيكي  �

صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   �

    �	ز
	ن ��ا و دارو 

انيصادق نيدكتر غالمحس

محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشك معاون

 

يمريمحصوالت پل:موضوع 

 

 سالم عليكم؛

احتراماً، ضمن ارسال تصوير نامه شماره 

ت پليمري از جنس محصوالپارس در خصوص 

اين محصوالت صرفاً جهت بسته بندي ثانويه مجاز مي باشند .1

درج عبارت زير بر روي برچسب بسته  .2

اين محصول جهت بسته بندي ثانويه قابل استفاده بوده و غير قابل مصرف جهـت تمـاس مسـتقيم بـا مـواد غـذايي       " -

 ."مي باشد

حك حرارتي موارد ذيل در محلي از ظرف كه قابل رؤيت باشد الزامي است .3

غير قابل مصرف در تماس مستقيم با مواد"عبارت  -

نام تجاري و نوع پليمر  -

  

 

 

 :رونوشت 

رخانهيدب يسركار خانم ابوفاضل

رخانهيدب يسپاس يآقا جناب

رخانهيدب يميخانم ابراه سركار

 رخانهيدب يبيخانم ش سركار


