روش های بررسی اصال

فرآورده

 -7مصرف کننده ی گرامی به دلیل عدم بارگذاری
کامل اطالعات این فرآورده ،امکان پاسخگویی
توسط سامانه ردیابی ،رهگیری و کنترل اصالت

سامان پیام کوتاه
SMS

20008822
سامان گویا

021-6185

سامان اینترن
Www.TTAC.IR

فرآورده های سالمت وجود ندارد .لطفا طی روزهای
آینده مجددا تالش کنید.
درصورت مشاهده یا برخورد با کاالهای سالمت

بارکد دو بعدی
DATAMATRIX

محور غیرمجاز و قاچاق می توانید مراتب را بت
معاون

غذا و داروی دانشگاه مربوط و یا سامان

نظام ردیابی ،رهگیری و
کنترل اصال

شکایات مردمی  091سازمان غذا و دارو اطتال

انوا پیغام های دریافتی از استعالم

سالم

دهید.

فراورده های
محور

 -1اصالت این فرآورده مورد تایید است.
 -2اصالت این فرآورده قبال توسط همین
سامانه/دستگاه کنترل شده است.
 -3اصالت این فراورده قبال توسط سامانهه /
دستگاه دیگری کنترل شده است.
 -4این فرآورده تقلبی است.

معاون
برچسب قدیمی

برچسب تقلبی و نا معتبر

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهیه و تنظیم  :واحد تحقیق و توسعه  -مدیریت

ظتظت بر تر

 -5تاریخ مصرف این فرآورده گذشته اسهت،

موادغذایی ،آش میدظی آبایشی و هداشتی

لطفا از مصرف آن خوددداری فرمایید.

ظش ظی :تهران  ،میدان آبژاظتین ،خی ن الوظد  ،پالک 06
شم به تلفن  88997888 :داخلی  821و 887

 -6لطفا از مصرف فرآورده خودداری کرده و آن

پ یگ ه اینترظتی:

را به محلی که از آن خریده اید ،باز گردانید.

شهریوب س ل 70

برچسب جدید

بر چسب اصالت و سالمت کاال به عنوان یکی از

کاال  :این قسمت همان کد  41رقمی

مهمترین روش هایی است که در صورت

مشخصات برچسب

استفاده صحیح از آن می توان از سالم بودن
مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
مطمئن شد.

شناس رهگیری  :کد  02رقمی  UIDهمان شناسه
رهگیری و منحصر به فرد و غیر تکراری می باشد

روش صحیح استفاده از این سامانه در ادامه

که برای بررسی آن می توان کد مذکور را از طریق

آموزش داده شده است.

وب سایت  www.ttac.irکنترل نمود.

الزم اس

بدانیم ک این برچسب ها صرفاٌ یک
هولوگرام تبلیغی نیس

.

تنها پس از استعالم و دریافت نتیجه و تطبیق
آن با مندرجات روی کاال می توان از سالمت
محصول اطمینان یافت.
فرآورده های سالمت محور وارداتی فاقد این
برچسب ویا شناسه رهگیری و ردیابی به عنوان

سری ساخ

کد اصال
"
اصالت کاال می باشد که باید ابتدا الیه رویی
برچسب را بخراشید و کد مذکور را از طریق وب
www.ttac.ir

سایت

یا

سامانه

 02220000و یا تلفن گویای  204-1405بررسی
نمایید.

محصول  :کد  LOTهمان شماره

سری ساخت می باشد که کد مذکور می بایست با
شماره سری ساخت حک شده بر روی بسته بندی
کاال یکسان باشد.
تاریخ انقضاء  EXP :همان تاریخ انقضای کاال
می باشد که تاریخ مذکور می بایست با تاریخ
انقضای حک شده بر روی بسته بندی کاال یکسان
باشد.

ب خاطر داشت باشید  :تنها وب سایت
معتبر جهت بررسی اصالت کاال وب

کاالی غیر مجاز در سطح عرضه محسوب می

شماره تجاری فرآورده  :کد  GTINهمان شماره

سایت  ، www.ttac.irتنها تلفن

شوند.

تجاری فرآورده می باشد که برای بررسی آن

گویای معتبر جهت بررسی اصالت کاال

می بایست کد مذکور با اعداد مندرج در زیر بارکد

تلفن گویای 204-1405

حک شده روی کاال برابر باشد و دارای طول ثابت

همچنین تنها سامانه پیامکی

 41-41رقم می باشد.

پیامکی

معتبر بررسی اصالت کاال سامانه
پیامکی  20008822می باشد.

