ایـن نـوع برچسـب کـه درج
آن از بهمـن  1393در نظـام
رهگیـری و ردیابـی فـرآورده
هـای سلامت شـروع شـده
بـه بانـک اطالعاتـی متمرکـز
سـازمان غـذا و دارو متصـل و
قابـل پیگیـری اسـت .ترجـی
و پیگیـری ایـن سـازمان درج
ایـن نـوع شناسـه هـا بـر روی
همـه فـرآورده هـای تولیـدی
و وارداتـی بصـورت پرینـت
در محـل تولیـد اسـت .ایـن
برچسـب میبایسـت خوانـا ،بـا
کیفیـت ،غیـر قابـل جداشـدن
و در محـل مناسـب روی جعبه
نصـب شـده باشـد .هرگونـه
ایـراد و خطـای احتمالـی در
ایـن برچسـبها ،شناسـه هـای
آن یـا سـامانه هـای مربوطـه
در صـورت گـزارش ،پیگیری و
مرتفـع مـی شـود.

الصــاق ایــن نوع برچســب از
ســال  89شــروع و از بهمــن
 93ممنــوع شــده اســت،
لــذا توزیــع فــراورده هــای
منقــش بــه آن و تحویــل
بــه داروخانــه ممنــوع اســت.
ایــن برچســب قابلیــت
پیگیــری متمرکــز نداشــته
و فقــط شــرکت مجــری
مربوطــه تــا حــدودی
امــکان پاســخگویی دارد.
بعلــت عــدم اعتبــار ایــن
برچســبها از شــهریور مــاه
ســال جــاری بهتــر اســت
فــراورده هــای منقــش بــه
آن در اولویــت فــروش و
حــذف از بــازار قــرار گیرنــد.

ایــن نــوع برچســب کــه
اخیــرا در ســطح بــازار
بویــژه آرایشــی و بهداشــتی
رایــج شــده اســت ،و دارای
بارکــد QRو یــا پیامــک
پاســخگو میباشــد ،هیــچ
مجــوزی از ایــن ســازمان
نداشــته و نــدارد و هیــچ
فــرآورده رســمی مجــاز
بــه اســتفاده از آن نیســت.
لــذا کلیــه فــراورده هــای
منقــش بــه آن از نظــر
ایــن ســازمان قاچــاق و
غیــر قابــل توزیــع و عرضــه
میباشــند.

مطالــب مهــم در خصــوص برچســب اصالــت و
ســامت فــراورده هــای آرایشــی و بهداشــتی بــرای
مصــرف کننــدگان :

 اختصــاص کــد  16رقمــی یکتــا و بارکــد دو بعــدی یکتــامتفــاوت از هــم ،بــرای هــر قلــم کاال (بســته) قابــل خریــد و
فــروش یــا قابــل مصــرف توســط مصــرف کننــدگان ،کــه بــرای
کاالهــا و فــراورده هــای دیگــر در زمــان حــال و آینــده قابــل
اســتفاده نیســتند
 کــد  16رقمــی بــا الیــه پــاک شــونده (اســکرچ) از نــوع مرغــوببــه گونــه ای پوشــانده شــود کــه قبــل از خراشــیدن اعــداد زیــر
آن قابــل مشــاهده و تشــخیص نباشــد.
 الصــاق برچســب کنتــرل اصالــت و ســامت مــواد و فــرآوردههــای آرایشــی و بهداشــتی مــی بایســت بــه گونــه ای باشــد
کــه تمامــی محــل هــای بازگشــایی (درب هــای) بســته بنــدی
فــرآورده هــای قابــل خریــد و فــروش یــا قابــل مصــرف توســط
مصــرف کننــدگان در هــر نــوع بســته بنــدی اعــم از جعبــه

گروه مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی
مشمول طرح الصاق برچسب کنترل اصالت و
سالمت کاال

ردیف

برچسب جدید

برچسب قدیمی

برچسب تقلبی و نامعتبر

مقوایــی ،قوطــی فلــزی و پالســتیکی ،شیشــه ای ،تیوپــی و  ...را
پلمــپ نمــوده و بــرای مصــرف کننــده اطمینــان بخــش و قابــل
پیگیــری باشــد.
 شــماره پیــام کوتــاه  ،شــماره تلفــن گویــا و ســایت الکترونیکــی وســایر اطالعــات و مفــاد برچســب هــا بایســتی خوانــا ،قابل تشــخیص
و تفکیــک بایســتی بــرای مصــرف کننــدگان چــاپ گــردد

1

انواع کرم

2

انــواع عطــر و ادکلــن و دئودورانت(ادئوپرفیــوم ـ ادئوتوالــت هــا
و )...

3

انواع شامپو و نرم کننده های مو

4

انواع لوسیون ها ،ماسک ها و ژل ها

5

انــواع اســپری هــا (اســپری هــا و خوشــبو کننــده هــای بــدن ـ ضــد
تعریـ�ق و خوشـ�بو کننـ�ده هـ�ای هوا)

6

انــواع رنــگ مــو و فــرآورده هــای مرتبــط بــا مــو ( اکســیدان و
پــودر دکلــره ،فرکننــده هــا و صــاف کننــده هــا و اســپری هــای مو)

7

فــرآورده هــای اصــاح (کــف و خمیــر اصــاح ـ فــرم هــا ـ
افترشـ�یو )

8

فــرآورده هــای دهــان و دندان(مســواک ـ نــخ دنــدان ـ خمیــر
دنـ�دان ـ دهـ�ان شـ�وی و ) ...

9

انــواع نــوار بهداشــتی ،پوشــک و پوشــینه ـ زیــر انــداز بهداشــتی
ـ تامپـ�ون بهداشـ�تی

مایــع دستشــویی ـ مایــع ظرفشــویی ـ لکــه برهــا ـ قــرص
 10ظرفشـ�ویی
 11انواع سرم ،آمپول و کپسول آرایشی و بهداشتی
 12کلیه محصوالت غذایی،آشامیدنی ،دارو و مکملهای وارداتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی مازنـــدران

معاونت غـذا و دارو

برچســـب کنـترل
اصالت و سالمت کاالهای

ســـــالمت مــــحور

مســـمومیت
دارویــــــی

مازنـــدران :ســاری -سـه راه جویــــبار-
ســتادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندارن
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با افــزایش آگـاهی ،مانــع
مسمومیت دارویی شــویم!

براي مشخص شدن اصالت يك كاال نياز است شاخصهايي در نظر
گرفته شود ،بگونه ای که توسط بازرسان و مردم قابل شناسایی بوده
و جعل آن امکان پذیر نباشد .لذا برچسبهايي با نام برچسب اصالت
و سالمت برای کاالهای سالمت محور طراحي شده است.
از نیمه اول سال  1391به فراوردههای آرایشی و بهداشتی بدون
برچسب کنترل اصالت و سالمت کاالهای آرایشی و بهداشتی ،مجوز
ورود به بازار داده نمی شود.
از طریق نصب برچسبهای كنترلی بر روی لوازم آرایشی و بهداشتی
نظارت در سطح عرضه بهخوبی انجام میشود و در نتیجه میتوان
تخلفات موجود در بازار را به راحتی كشف كرد.
بر روی این برچسبها یك کد  20رقمی با نام کد  UIDو نیز یک كد
 16رقمی وجود دارد که با الیه اسکراچ پوشانده شده است.

ب .کد اصالت
ابتــدا الیــه رویــی برچســب را بخراشــید ،ســپس کــد اصالــت 16
رقمــی درج شــده زیــر آن را بــه همــان ترتیــب وارد کــرده و ارســال
را بزنیــد.
(* روش ب صرفا جهت استفاده خریدار کاال می باشد)

بدیهــی اســت وجــود هــر گونــه مغایــرت در اطالعــات دریافتــی
بــا فــراورده خریــداری شــده ،مبنایــی بــر عــدم تاییــد محصــول
می باشد.

اهداف طرح برچسب اصالت و سالمت

نظــارت بــر زنجیــره تامین،توزیع،عرضــه محصــوالت

ســامت محــور (دارو و فــراورده هــای طبیعــی گیاهــی و

سنتی،غذا،آرایشــی و بهداشــتی و تجهیــزات و ملزومــات
پزشــکی) در ســطح کشــور  ،ایجــاد نظــام رهگیــری و

ردیابــی محصــوالت ســامت محــور در طــول زنجیــره ،
ایجــاد نظــام پایــش و کنتــرل کیفــی و کمــی محصــوالت

ســامت محــور براســاس آمایــش ســرزمین در کلیــه

جهــت رهگیــری و اطمینــان از ســامت کاال بــه چنــد روش
می توان اقدام نمود:
 .1ورود بــه ســامانه شــبکه ملــی ســازمان غــذا و دارو بــا آدرس
( )http://www.ttac.irو اســتعالم بــه یکــی از دو روش زیــر:
الف .شناسه رهگیری UID
کد  20رقمی مقابل واژه  UIDرا وارد نمائید و ارسال را بزنید.

 .2مصــرف کننــده کاال پــس از خریــداری بــا خراشــیدن و پــاک
کــردن الیــه اســکراچ ایــن امــکان را دارد کــه از طریــق ارســال
شــماره  16رقمــی بــه شــماره پیامــك نوشــته شــده بــر روی
برچســب و یــا از طریــق شــماره گیــری تلفــن گویــا از اصالــت
جنــس خریــداری شــده اطمینــان حاصــل نمایــد.

 .3اســکن کدهای  QRدرج شــده بر روی برچسب توسط گوشی های
هوشمند.

ســطوح و ایجــاد سیســتم واکنــش ســریع و فراخــوان
محصــوالت نامنطبــق در سراســر کشــور در کلیــه ســطوح

كاالهــاي تقلبــي عمدتــا بــه روش نادرســت و غيرقانونــي
توليــد ميشــوند و عمومــا عــوارض جبــران ناپذیــری بــر روی
ســامت فــرد مصــرف کننــده بجــا مــی گذارنــد کــه بــا توجــه
بــه اطالعــات ناقــص درج شــده بــر روی ایــن محصــوالت
پیگیــری ایــن موضــوع تقریبــا ناممکــن اســت.
امــا در صــورت وجــود برچســب اصالــت كاال اگــر مشــكلي
بــراي فــرآورده یــا ســامت مصــرف کننــده مــی تــوان
پیگیــری نمــود كــه کاال مــورد نظــر از چــه كشــوري و توســط
کــدام شــركت وارد و توزيــع شــده اســت .از ايــن طريــق هــم
پيگيــري اصالــت و ســامتي كاال و هــم مباحــث حقوقــي
مربــوط بــه آن دنبــال ميشــود.

