
 ورده هاي سالمت محور آنظام ردیابی، رهگیري و کنترل اصالت  فر

(TTAC) 

  از صحیح استفاده صورت در که است هایی روش مهمترین از یکی عنوان به کاال سالمت و اصالت چسب بر

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

 . نیستندتبلیغی یک هولوگرام صرفاٌ این برچسب ها، که الزم است بدانیم 

تنها پس از  استعالم و دریافت نتیجه و تطبیق آن با مندرجات روي کاال  می توان 

 .از سالمت محصول اطمینان یافت

فاقد این برچسب یا شناسه رهگیري و  فرآورده هاي سالمت محور وارداتیِ

 .ردیابی، به عنوان کاالي غیر مجاز در سطح عرضه محسوب می شوند



 مشخصات برچسب

 کد بایست می آن بررسی براي که باشد می فرآورده تجاري شماره همان ،GTIN کد :فرآورده تجاري شماره

 .باشد برابر کاال روي شده حک بارکد زیر در مندرج اعداد با مذکور

 براي که باشد می غیرتکراري و فرد به منحصر رهگیري شناسه همان ،UID رقمی 20 کد :رهگیري شناسه

 .نمود کنترل IR.TTAC.WWW سایت وب یا و TTAC موبایل افزار نرم طریق از را مذکور کد توان می آن بررسی

 سري شماره با بایست می مذکور کد که باشد می ساخت سري شماره همان ،LOT کد :محصول ساخت سري

 .باشد یکسان کاال بندي بسته روي بر شده حک ساخت

 بر شده حک انقضاي تاریخ با بایست می مذکور تاریخ که باشد می کاال انقضاي تاریخ همان ،EXP :انقضاء تاریخ

 .باشد یکسان کاال بندي بسته روي

 کد و بخراشید را برچسب رویی الیه ابتدا باید که باشد می رقمی 16 کد همان قسمت این :کاال اصالت کد 

 021-6185 گویاي هاي تلفن یا و 20008822 پیامکی سامانه یا ، ir.ttac.www سایت وب طریق از را مذکور

 .نمایید بررسی

 

http://www.ttac.ir/
http://www.ttac.ir/


TTAC نرم افزار 

ــت . 1 ــزار از  دریافـ ــرم افـ ــل نـ ــانیِ ذیـ  :   نشـ

www.ttac.ir/app.html 

بـا اسـتفاده از گزینـه هـاي     افزار، از ورود به نرم پس . 2

می تـوان پاسـخ   اصالت، کنترل و یا  UIDبررسی بارکد و 

ــرد   ــت کـــ ــول را دریافـــ ــتعالم محصـــ  .اســـ

می توانید از سایر قابلیت هاي نرم افزار نیـز اسـتفاده   . 3

 .کنید

 :استعالمهاي دریافتی از پیام انواع 
 .اصالت این فرآورده مورد تایید است  -1

 .دستگاه کنترل شده است/اصالت این فرآورده قبال توسط همین سامانه  -2

 .دستگاه دیگري کنترل شده است/اصالت این فرآورده قبال توسط سامانه   -3

 .این فرآورده تقلبی است  -4

 .تاریخ مصرف این فرآورده گذشته است، لطفا از مصرف آن خوددداري فرمایید -5

لطفا از مصرف فرآورده خودداري کرده و آن را به محلی که از آن خریده اید، باز  -6

 .گردانید

مصرف کننده ي گرامی به دلیل عدم بارگذاري کامل اطالعات این فرآورده، امکان   -7

پاسخگویی توسط سامانه ردیابی، رهگیري و کنترل اصالت فرآورده هاي سالمت وجود  

 .لطفا طی روزهاي آینده مجددا تالش کنید. ندارد

http://www.ttac.ir/app.html
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