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 “اطالعیه ”
 

 مبارزه قانون 31 ماده مفاد به عنایت با دارو، و غذا سازمان پزشکی ملزومات و تجهیزات ارزیابی و نظارت کل اداره بخشنامه اساس بر

 مواد همچنین و 3131 سال مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون از موادی اصالح قانون و 3131 سال مصوب ارز و کاال قاچاق با

 مورد قوانین شدن اجرایی جهت اول فاز در رساند می استحضار به پزشکی ملزومات و تجهیزات قاچاق با مبارزه نامه شیوه 6 و 1

 .باشند می اصالت برچسب الصاق مشمول ذیل پزشکی ملزومات و تجهیزات ، 3131 سال ابتدای از اشاره

 تجهیزات و مواد دندانپزشکی: کلیه کاالهای دندانپزشکی -الف

 ملزومات آزمایشگاهی: مطابق جدول -ب

 : مطابق جدولزومات پزشکی خانگی و قابل عرضهتجهیزات و مل -ج

 مطابق جدولملزومات پزشکی نازایی:  -د

 ((Shoulder)، شانه (Knee)، زانو (Hip) لگن)ملزومات پزشکی ارتوپدی: پروتزهای استریل ارتوپدی  -ه

 در این خصوص رعایت موارد ذیل الزامی است:

 3/3/3131 تاریخ از بایست می ذیل جداول در مندرج فهرست مطابق کاالها )کنندگان وارد و تولیدکنندگان( کنندگان تامین کلیه -

 عرضه و توزیع پزشکی ملزومات و تجهیزات اصناف و توزیع نمایندگان درمانی، مراکز به اصالت برچسب با را خود محصوالت کلیه

 .نمایند

 اتحادیه پزشکی، علوم های دانشگاه و شده محسوب تخلف اصالت برچسب بدون فوق اقالم عرضه و توزیع 3/3/3131تاریخ  از -

 مربوطه های دستورالعمل و قوانین و جاری مقررات و ضوابط وفق متخلفین با بایست می پزشکی ملزومات و تجهیزات مرتبط های

 .آورند عمل به را الزم اقدام

 نسبت صرفا 3/3/3131تاریخ  از بایست می اصالت برچسب مشمول کاالهای عرضه و توزیع جهت اصناف و کنندگان توزیع کلیه -

 .نمایند اقدام کننده( تولید و کننده وارد( کاال کننده تامین های شرکت از اصالت برچسب با اقالم خرید به

کل مربوط به  اداره فاکتور پیش و فاکتور ضوابط مطابق رسمی فاکتور ارائه صورت در اصناف و کنندگان توزیع انبار در موجود اقالم -

 .باشند می فروش قابل 3/3/3131تنها تا  3131قبل از سال 
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 7931فهرست اقالم مشمول برچسب اصالت)تولیدی و وارداتی( از ابتدای سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Home Useاقالم خانگی ) ردیف

 انواع فشارسنج 3

 لنزهای تماسی 1

 انواع کاندوم 1

 انواع تشک مواج 1

 انواع تشکچه  برقی 5

 پمپ های تزریق قابل حمل 6

 انواع فتوتراپی 1

 پالس اکسیمتر انگشتی 8

 نبوالیزر 3

 اکسیژن ساز پرتابل 31

 ساکشن پرتابل 33

 وسایل کمک ارتوپدی  31

 (Home useفتال داپلر ) 31

31 CPAP 
35 BIPAP 
 انواع گوشی معاینه 36

 ترمومتر دیجیتال  31

 جوراب واریس 38

 compression (DVT)پمپ های  33

 (TENS تحریک الکتریکی) 11

 کیسه های استئومی 13

 کاندوم شیت 11

 محلول شستشوی لنز تماسی 11

 انواع سمعک پشت گوشی  11

 اقالم مربوط به  نازایی ردیف

 هیسترومتر 3

 سوزن آسپیراسیون و جمع آوری تخمک  1

 تخمک  آوری جمع ایریگیشن وو  آسپیراسیون سوزن 1

 IUIکاتتر  1

 کاتترهای انتقال جنین 5

 کاتترهای نمونه برداری آندومتر 6

 سوزن بیوپسی آمینوسنتز 1

 اقالم آزمایشگاهی ردیف

 HIVکیت تشخیص  3 

 کیت تروپونین 1

 B,C.Dکیت تشخیص هپاتیت  1

 HTLVکیت  1

 (ABO,rhکیت های تشخیص گروه خونی ) 5

6 HCG ( )تست تشخیص بارداری(Home Use) 

1 LH( )تست تخمک گذاری(Home Use) 

 (Home useانواع دستگاه اندازه گیری قند خون) 8

 انواع نوار و سوزن تست قند خون 3
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 مشخصات برچسب اصالت:

های های مختلف آن با شمارهباشد که بخشمی 3حاضر، تنها برچسب اصالت مورد تایید سازمان غذا و دارو مطابق شکل در حال 

 های ردیابی اصالت کاال خواهیم پرداخت.گذاری شده و بیان روشهای شمارهمختلف نشان داده شده است. در ادامه، به بررسی قسمت

 
 نمونه برچسب اصالت کاال -3شکل 

 

باشد. این کد به طول و به معنی شماره تجاری فرآورده می Global Trade Item Numberingمخفف عبارت  GTN: 3شماره 

 گردد.  صادر می GS1رقم و بر اساس استانداردهای سازمان  31ثابت 

 باشد.رقم می 11به معنی شناسه رهگیری بوده و به طول ثابت  Unique IDیا همان  UID: 1شماره 

ای پوشانده شده و توسط خراش  است که توسط الیه UIDرقمی منحصر به فرد کاال و متناظر با کد  36: شناسه اصالت، کد 1اره شم

 باشد. دادن قابل مشاهده می

شایان ذکر است که تنها نصب برچسب بر روی کاال تضمین کننده اصالت آن نبوده، بلکه باید توسط مصرف کننده وضعیت آن 

 ردد. استعالم گ
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های زیر رقمی آشکار شده را به یکی از روش 36( کد 1بدین منظور کافی است، مصرف کننده پس از خراش الیه پوشاننده )شماره

 نیز نشان داده شده است( استعالم نماید: 1)همانگونه که در شکل با شماره 

 www.ttac.irمراجعه به پایگاه اینترنتی 

 1136385تماس با شماره 

 11118811ارسال پیامک به شماره 

به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و با توجه به اینکه ممکن است در برچسب های تقلبی شماره متفاوتی درج شده 

 باشد، دقت به شماره مذکور الزامی است.

( در کادر مربوط به آن، 3شکل 5استفاده از نرم افزار بارکد خوان تلفن همراه و قرار دادن تصویر شطرنج مانند )شماره  : با5شماره 

 نشان داده شده است. 1و تاریخ انقضا مشخص خواهد شد. این امر در شکل  GTN ،UIDمشخصات محصول از جمله کد 

 

 همراه جهت ردیابی محصولاستفاده از نرم افزار بارکد خوان تلفن  -1شکل 

 

 باشد. : شماره سری ساخت کاال که مختص هر سری ساخت از محصول  می6شماره 

 دهد. ، تاریخ انقضای محصول را نمایش میExpire Dateیا همان  EXP: 1شماره 

 


