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 مشخصات شناسه ها(Codes & IDs) 

 اصالتراه های استعالم شناسه ردیابی، رهگیری و 
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دستورالعمل نظام ردیابی، ردگیری و کنترل اصالت فرآورده های 
 سالمت

Tracing, Tracking and Authentication Control 

(TTAC)   
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 اهداف نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت

 زنجیره مدیریت و زنجیره طول در محور سالمت محصوالت ردیابی و رهگیری نظام ایجاد•

 .ها فرآورده تدارک و تامین

 .پروانه صاحبان توسط عرضه سطح در کیفی نظارت و کنترل فرآیندهای اعمال•

 .اصیل های فرآورده مصرف در کنندگان مصرف برای اطمینان کسب•

 تامین زنجیره به (تقلب ،قاچاق ) اصیل غیر های فرآورده ورود از جلوگیری•

 کلیه در کشور سراسر در نامنطبق محصوالت فراخوان و سریع واکنش سیستم ایجاد•

 سطوح
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 لیست تجهیزات و ملزومات پزشکی

 مشمول الصاق برچسب اصالت 

  کامل بصورت بایست می ذیل تاریخ تا پزشکی ملزومات و تجهیزات کاالهای کلیه

 .نمایند اجرایی کاال اصالت رهگیری و ردیابی کنترل و گذاری شناسه طرح

 1398/09/01 تاریخ از وارداتی پزشکی ملزومات و تجهیزات کاالهای کلیه (الف

 1398/11/15 تاریخ از تولیدی پزشکی ملزومات و تجهیزات کاالهای کلیه (ب
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 موارد الزامی جهت الصاق برچسب اصالت 
 

 دستورالعمل در شده تعیین های ویژگی و الزامات با مطابق بایست می اصالت چسب بر 
  شماره به سالمت های فرآورده اصالت کنترل و رهگیری ردیابی، نظام اجرائی

 94/7/22 مورخ 658/105296 شماره نامه بخش طی که 94/7/21 مورخ 658/33084
 .گردد الصاق گردیده ابالغ

 :ظاهری خصوصیات
متر میلی 40*20 :اندازه 

رنگ زرد حاشیه و سفید زمینه پس با رنگ :رنگ 
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 (Codes & IDs)مشخصات شناسه ها 
 

فرآورده تجاری شناسه (GTIN): 
 و است شده صادر GS1 سازمان استانداردهای مبنای بر که است تجاری اقالم جهانی شماره
 .باشد می رقم 14 ثابت طول دارای

 
 
 
 
 

Global Trade Item Number (GTIN) 
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 (Codes & IDs)مشخصات شناسه ها 
 

رهگیری و ردیابی شناسه (UID): 

  فرآورده بندی بسته واحد کوچکترین برای تکراری غیر و فرد به منحصر و اختصاصی شناسه
  را آن استاندارد طبق پروانه صاحب شرکت و باشد می رقم 20 ثابت طول دارای که است
   .کند می تولید

 

 

 

Unique Identification (UID)  
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 (Codes & IDs)مشخصات شناسه ها 
 

اصالت شناسه: 

 با که است فرآورده واحد هر مختص که UID با متناظر و فرد به منحصر رقمی، 16 شناسه
 .شد خواهد آشکار کننده مصرف توسط الیه این برداشتن از پس و شده پوشانده ای الیه

  را شناسه این جعبه روی مرئی مشخصات سایر با دار معنا ارتباط یا الگو گونه هر وجود
  .شازد می نامعتبر
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 :موارد مشاهده شده در برچسب اصالت
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 موارد الزامی جهت الصاق برچسب اصالت 

 
الصاق بندی بسته واحد کوچکترین روی بر بایست می اصالت برچسب  

 .گردد

الصاق باشد می بزرگتر بندی بسته سطوح دارای فرآورده صورتیکه در  
  ردیابی، نظام اجرائی دستورالعمل مطابق تجمیعی شناسه دارای برچسب
  بندی بسته سطوح روی بر سالمت های فرآورده اصالت کنترل و رهگیری

 .باشد می الزامی نیز
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 موارد الزامی جهت الصاق برچسب اصالت 

 
وسیله با الصاقی برچسب انطباق) الصاقی های برچسب الصاق مسئولیت  

  تولید و کننده وارد) کاال کننده تامین شرکت با (شده عرضه و توزیع پزشکی
 .باشد می (کننده

رویت مانع که شود  الصاق وسیله روی بر ای گونه به باید اصالت برچسب  
  /الت شماره تولید، تاریخ سازنده، نظیر وسیله تولید به مربوط اطالعات
 .نگردد انقضا تاریخ سریال،
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 موارد الزامی جهت الصاق برچسب اصالت  
 

  بایست می (کننده تولید و کننده وارد) کاال کننده تامین های شرکت 97/1/1 تاریخ از  
 .نماید اقدام اصالت برچسب دارای کاال فروش به نسبت

می اصالت برچسب مشمول کاالهای عرضه و توزیع جهت اصناف، و کنندگان توزیع کلیه 

 های شرکت از اصالت برچسب با اقالم خرید به نسبت صرفا 97/1/1 تاریخ از بایست

 .نمایند اقدام (کننده تولید و کننده وارد ) کاال کننده تامین

مطابق رسمی فاکتور ارائه صورت در اصناف و کنندگان توزیع انبار در موجود اقالم 

 قابل 97/7/1 تا تنها 97 سال از قبل به مربوط کل اداره این فاکتور پیش و فاکتور ضوابط

 .باشد می فروش
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 راه های استعالم شناسه ردیابی، رهگیری و اصالت
 

  طریق از را اصالت رقمی 16 شناسه پوشاننده، الیه خراشیدن با توانند می کنندگان مصرف
 :کنند استعالم زیر های سامانه

 
 20008822 :پیامک شمارۀ -
 0216185 :تلفن-

 TTAC سایت از استفاده-

 همراه تلفن افزار نرم-
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برچسب اصالت محصوالت  استعالم با قابلیت  TTACمعرفی نرم افزار 
 وارداتی
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برچسب اصالت محصوالت  استعالم با قابلیت  TTACمعرفی نرم افزار 
 وارداتی
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 الیه خراشیدن با توانند می کنندگان مصرف
 طریق از را اصالت رقمی 16 شناسه پوشاننده،

 :کنند استعالم زیر های سامانه

 
 



  

 

 

 

 !با تشکر از توجه شما
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