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 .1هدف:
جهت ارائه خدمات پرتودهی گاما با کیفیت بهتر و جلوگیری از خسارات احتمالی به کاالها و محصوالت مشتریان  ،رعایت معیارها و نکات درج
شده در این دستورالعمل توسط مشتریان دریافت خدمات پرتودهی ،الزامی می باشد.
 .2دامنه کاربرد :
نوع بستهبندی پرتودهی موادغذایی و محصوالت کشاورزی براسا

استانداردهای ملی و بین المللی معترر در سامانه پرتودهی گامای صنعتی.

 .3تضمین کیفیت :
فرایند پرتودهی (پرتوفرآوری) میتواند با بکارگیری صحیح و مناسب آن ،به حذف یا کاهش بار میکربی و بنابراین حذف یا کاهش بیماری های
ناشی از مواد غذایی پرتودیده (براسا

استاندارد ملی  )6931- 61011و همچنین استریل وسایل و تجهیزات پزشکی کمک نموده و بنابراین ایمنی

بسیاری از مواد غذایی را باال برده و همچنین به افزایش زمان انرارمانی آن منجر شده و تجهیزات و وسایل پزشکی را قرل از مصرف (براسا
استاندارد ملی  ) 1391- 6استریل نماید.
کلیه مشتریان پرتودهی الزم است از مفاد استاندارد ملی ایران :بسته بندی – انتخاب و استفاده مواد بسته بندی برای مواد غذایی تحت پرتو  -شماره
ملی  - 16619چاپ اول  [6] 6931 -پیروی نمایند .این استاندارد اطالعاتی را برای انتخاب و استفاده مواد بسته بندی ،به منظور نگهداری مواد
غذایی در طول مدت پرتودهی با پرتوهای یونساز (گاما ،ایکس یا باریکه الکترون) ارایه می نماید.
این شرکت ترجیح می دهد که برای اجتناب از آلودگی مجدد و سهولت حمل به بازار مصرف ،مواد غذایی و یا محصوالت و وسایل پزشکی،
قرل از پرتودهی به صورت بسته بندی نهایی درآمده و به اصطالح پیش  -بستهبندی شوند .احتمال آلوده شدن کاال در تما

با مواد بسته بندی پس

از پرتودهی وجود دارد .حتی ممکن است کاالها قرل از بسته بندی نهایی پس از پرتودهی ،در زمان حمل مجدداً آلوده شوند .بنابراین با توجه به
مالحظات بهداشتی در این زمینه تست مواد بسته بندی برای بررسی اثرات پرتو روی مواد بسته بندی ،قسمت مهمی از کنترل ایمنی غذایی و
استریل بودن کاالها پیش از مصرف و یا استفاده میباشد].[2
 .4شرایط بسته بندی کاال :
کاالها فقط در بسته بندی های مناسب و استاندارد شرکت قابل پرتودهی میباشد .الزم اس ت کاال در بسته بندی مورد تایید قرار داده شده و با
الصاق برچسب  ،مشخصات ذیل روی آن ها درج شود:
نام شرکت گاماتک و سامانه پرتودهی  -نام شرکت دارنده کاال ،نام و شماره سری ساخت با کد محصول ، ،قید عرارت/
عالمت پرتودیده ( براسا

مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مرجع  - 9بند  16دستورالعمل اجرایی

حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی  -سازمان غذا و دارو  -اداره کل نظارت و ارزیابی
فرآورده های غذایی ،آرایشی و ب هداشتی  )6939-و در حد امکان تاریخ پرتودهی به صورت سال و ماه.
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در شکل ( )6یک برچسب پرتودهی واقعی نشان داده شده است.

اندیکاتور پرتودهی

مشخصات کاال و پرتودهی

مشاره کارتن

شکل  :6برچسب پرتودهی

 .5مراحل ارسال کاال جهت خدمات پرتودهی:
 :6- 1محصوالت با دز در محدوده (  1کیلوگری و  60کیلوگری) و محصوالت با دز باال ( 11کیلوگری و باالتر  -برای تجهیزات پزشکی) بر
اسا

اولویت محصول شرکت ها و با هماهنگی قرلی پذیرفته میشود.

 :1- 1پذیرش محصوالت در  7روز هفته و به صورت  19ساعته و با هماهنگی امور بازرگانی شرکت امکان پذیر میباشد .مگر در مواردی
ک ه بر اسا

اولویت کاال قرالً در خصوص ساعت پذیرش با آن امور توافق و هماهنگی شده باشد.

 :9- 1نماینده شرکت ،اصل «فرم تکمیل شده درخواست پرتودهی» ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیر /مسئول فنی را جهت تحویل
کاال به امور بازرگانی شرکت تحویل /ارسال میکند.
 :9- 1کارتن/کیسه حاوی کاال پس از تأیید دفتر امور بازرگانی توسط مشتری ب ه امور خدمات پرتودهی (واقع در سامانه پرتودهی) ارسال و
تحویل داده می شود.
 :1- 1پس از تحویل کاال ،برگ ورود کاال (دریافت رسید کاال) را از نماینده امور بازرگانی در سامانه پرتودهی دریافت می نماید.
 :1- 1کاالهایی که بیش از دو سال از آخرین ارسال آنها گذشته باشد با شرایط نمونه جدید پذیرفته میشوند و هزینههای مربوطه نیز براسا
تعرفه جاری دریافت میگردد.
 :7- 1از گذاشتن کاال /نمونه جدید در داخل محصوالت /بچهای ارسالی جداً خودداری شود .در غیر اینصورت عالوه بر دریافت هزینه
آزمون نمونه جدید ،بابت ارائه خدمات اضافه نیز  61درصد به هزینه خدمات پرتودهی افزوده خواهد شد.
 :1- 1پذیرش کاالی جدید جهت پرتودهی و یا بررسی فقط از طریق امور بازرگانی و صرفاً "به صورت نمونهی تحت بررسی جهت معترر
سازی تعیین دز و پاسخ نمونه از طریق انجام آزمونهای قرل و بعد از پرتودهی" امکانپذیر است که توسط مدیریت فنی و اجرایی و واحد
تضمین کیفیت آن ،صورت میگیرد.
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 :3- 1در صورت ایجاد تغییر در کاالی مورد پرتودهی از لحاظ جنس ،اجزاء ،روش تولید و مغایرت کاالی ارسالی با مشخصات اعالم شده
در فرم درخواست پرتودهی و عدم گزارش کتری تغییرات و ناهمگونی بچهای ارسالی به امور بازرگانی ،خسارتهای احتمالی وارده به کاال
برعهده مشتری خواهد بود.
 .6بستهبندیهای قابل تحویل کاال
کاالی مورد پرتودهی در دو نوع بستهبندی قابل تحویل است:
 :1-6کارتن:
 کارتن حاوی کاالها باید از نوع پنج الی ه ضخیم با ابعاد بیرونی  99،1×99،1×99،1سانتیمتر باشد( .پیشنهاد می شود از امور
بازرگانی شرکت گاماتک تهیه گردد).
 حداقل وزن قابل قرول کارتنها  1کیلوگرم و حداکثر وزن آنها  10کیلوگرم است.

شکل  :1کارتن پرتودهی

 هنگام بستن درب دو طرف کارتن ،به روش زیر عمل شود :ا بتدا لره هایی که در دو وجه غیر آرم دار کارتن های شرکت گاماتک می
باشند تا شده ،سپس دو لرهای که در دو وجه آرم دار می باشند بر روی دو لره قرلی تا خورده و بسته شوند .برای بستن استفاده از
سوزن منگنه و یا کاغذ "آب چسب" پیشنهاد می گردد .از نوار چسب شفاف (شیشه ای) و چسب مایع استفاده نشود .
 برچسب شرکت در یک جهت و بر روی یکی از وجوه غیر آرم دار تمام کارتن ها نصب شوند.
کارتن ها در صورت استفاده مجدد ،کهنه و مستعمل نراشند و نیز برچسب هایی که طی دفعات قرلی پرتودهی از طرف شرکت گاماتک بر
روی کارتن ها نصب شده ،باید بطور کام ل برداشته شوند.
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 اعالم وزن کارتن از سوی مشتری باید دقیق باشد (با حداکثر خطای  110گرم)  ،در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده مشتری
خواهد بود.
 همه کارتن های یک بچ باید هم وزن و یکسان باشند.
 همه کاالهای داخل کارتنهای یک بچ باید دز در خواستی یکسان داشته باشند.
 چگالی کاالی مورد پرتودهی و چیدمان آ ن در درون کارتن باید کامال یکنواخت و نوع کاال یکسان و از یک نوع باشد .در صورت پر
نرودن کارتن ،برای پر کردن فضای خالی و تقویت بدنه کارتن جهت تحمل فشار جک های پنوماتیکی ،میتوان از فوم استفاده نمود .
در این صورت چیدمان محصول درون جعره باید طوری باشد که حتی االمکان محصول در وسط جعره قرار گیرد.
 با توجه به اینکه استفاده از فلز موجب بر هم ریختگی و عدم یکنواختی توزیع دز ( به سند فنی توزیع دز در سامانه پرتودهی بناب مراجعه
شود) مورد انتظار درون کارتن می گردد ،از به کاربردن هرگونه فلز یا مواد ناهمگون همراه با محصول در داخل کارتن ها ،به هر عنوان،
اکیداً خودداری گردد.
 پرتودهی نمونههای مایع ،قابل اشتعال و حسا

به تغییر دما در این سیستم امکانپذیر نمیباشد.

 :2-6پالت (جعبه ) چوبی:
با توجه به نیاز برخی از مشتریان پرتودهی که ترجیح میدهندکاالهای آنها در بسته بندیهای استاندارد خودشان پرتودهی شود ،این شرکت
مرادرت به طراحی و تولید پالتهای چوبی پرتودهی براسا

مشخصات فنی سامانه و کانوایر آن نموده است .در صورت پر شدن یکنواخت این

پالت ها ،توزیع دز تعی ین شده برای کل کاال یکسان و نسرت یکنواختی دز در حد استاندارد تعیین شده خواهد بود.
مشتریان میتوانند کاالهای خود را در کیسههای مخصوص ( بیشتر برای مواد غذایی و محصوالت کشاورزی فلهای) که مواد تشکیلدهنده آن از
استانداردهای مربوطه (مانند مرجع  )1پیروی میکند ،استفاده کنند به طوری که این کیسه ها یا بسته های کوچکتر در پالتهای چوبی سامانه قابل
قرار دادن باشد .الرته همانطوری که در شکل  9دیده میشود در صورت قرار دادن کیسه ها/بسته ها در داخل پالت ،موجب افزایش نسرت
یکنواختی دز می شود .ابعاد داخلی این پالت  91×91×90سانتی متر میباشد .حداکثر کل وزن قابل قرول( 60ده) کیلوگرم است (شکل . )9
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شکل :9ابعادپالت چوبی پرتودهی

شکل :9پالت چوبی پرتودهی پرشده

 .7مراحل ترخیص کاال:
 :6- 7اطالع رسانی امور بازرگانی شرکت گاماتک مرنی بر آماده بودن کاال
 :1- 7هماهنگی با امور بازرگانی و استعالم هزینههای پرتودهی و واریز هزینههای اعالم شده به شماره حساب  161611731بانک رفاه شعره
خلیج فار

کد  716به نام شرکت گاماتک و ارائه اصل فیش وجه واریزی با ذکر "خدمات پرتودهی" به امور بازرگانی و یا تحویل فرم

تعهد پرداخت ممهور به مهر شرکت.
 :9- 7ترخیص کاال فقط پس از تایید مدیریت فنی و اجرایی شرکت و پس از تکمیل فرم کنترل پرتودهی و صدور گواهی پرتودهی امکان
پذیر می باشد.
 :9- 7دریافت برگ خروج کاال ،گواهی پرتودهی و فاکتور از امور بازرگانی.

كد سندPR-WI-02-01:

دستورالعمل بستهبندی ،ارسال و ترخیص کاال
صفحه6 :

 :1- 7ارائه برگه ترخیص محصول به واحد اجرایی امور بازرگانی مستقر در سامانه جهت دریافت مجوز خروج محصول.
بارگیری کاال از محل تعیین شده در سامانه پرتودهی توسط مشتری.
دریافت برگه خروج از دفتر امور بازرگانی.
 :1- 7تحویل یا ترخیص کاال حتی المقدور با حضور نماینده رسمی و ارائه معرفینامه رسمی از سوی شرکت امکانپذیر می باشد .در غیر این
صورت ،راننده یا شخص مراجعه کننده نماینده رسمی آن شرکت تلقی میگردد.
 :7- 7شرکت موظف است جهت ارسال و ترخیص کاال حتی االمکان یک روز قرل (از ساعت  3الی  ،)69اطالعات راننده  /نماینده و وسیله
نقلیه را به امور بازرگانی و یا واحد اجرایی مستقر در سامانه اعالم نماید.
 :1- 7تخلیه و بارگیری کاالها در سامانه بر عهده مشتری می باشد.
 :3- 7چنانچه کاال پس از اعالم آمادگی جهت ترخیص ،بیش از پنج روز کاری در انرار سامانه باقی بماند ،شامل جریمه انرارداری می شود و
هزینه انرارداری از روز اعالم به شرکت صاحب کاال ،محاسره و طرق تعرفه دری افت میگردد.
 :60- 7پس از ترخیص کاالی پرتودهی شده ،حداکثر در بازه زمانی  10روز شرکت فرصت دارد تا وجود هرگونه مشکلی را به صورت کتری
و با ارسال مستندات به امور بازرگانی اعالم نماید .بدیهی است شرکت گاماتک پس از مدت زمان تعیین شده هیچگونه مسئولیتی را بر عهده
نخواهد داشت.
 :66- 7سامانه پرتودهی شرکت گاماتک به منظور انجام تعهدات خود از پذیرش و یا ترخیص کاالهای خارج از شرایط یاد شده معذور است.
 :61- 7جهت پیگیری وضعیت کاالی ارسال شده با امور بازرگانی شرکت با شماره تلفن  016- 11136119تما

حاصل نموده و از تما

دیگر واحدها خودداری فرمائید.
 .8مراجع:
 .1بسته بندی – انتخاب و استفاده مواد بسته بندی برای مواد غذایی تحت پرتو  -شماره ملی  - 16619چاپ اول 6931 -
2. FDA, Packaging for Foods Treated with Ionizing Radiation, Packaging for Non Thermal Processing of
Food, Edited by: Dr. Jung H. Han, Published: 2007 by Blackwell Publishing, Vanee Komolprasert.
3. CFR 21CFR179.45- Packaging materials for use during the irradiation of prepackaged foods

 .4دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی  -سازمان غذا و دارو  -اداره کل نظارت و
ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی  -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی – .6939
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