
Numărul de model global
(GMN)

Numărul de model global este o cheie GS1 folosită pentru
identifica un model de produs sau o familie de produse.

Numărul de model global permite companiilor să identifice în mod 
unic modelul de produs pe parcursul întregului ciclu de viață al 
produsului: proiectare - producție - achiziție - utilizare - întreținere 
- eliminare.

UDI-DI de bază sub  Reglementări UE privind identificarea unică a 
dispozitivului (UDI) pe dispozitivele medicale și pe  dispozitivele 
medicale de diagnostic in vitro . UDI-DI de bază este cheia principală 
pentru înregistrările dispozitivelor medicale din baza de date de 
reglementare UDI EUDAMED și este menționată în certificatele relevante 
și în declarațiile de conformitate UE.

Anumite tipuri de produse necesită comunicare cu partenerii comerciali 
și cu alte părți interesate, cum ar fi autoritățile de reglementare, înainte 
ca produsul să fie efectiv introdus în producție. Numărul de model global are o lungime maximă de 25 de caractere, 

inclusiv două caractere de verificare obligatorii. Acestea pot fi 
calculate datorită Pagina  web   dedicată   calculatorului  de 
caractere de verificare GS1 .

În plus, pot fi introduse pe piață diferite produse pe baza aceleiași 
specificații tehnice de produs. De aceea poate fi de interes să le 
grupăm sub același model sau familie, folosind un GMN.

NOTĂ:UDI-DI de bază (GMN) NU TREBUIE codificat într-un suport 
de date. Dispozitivul medical reglementat UDI-DI (GTIN) NU VA fi 
utilizat ca înlocuitor pentru UDI-DI de bază (GMN).

Exemplele includ produse care sunt vândute în versiuni diferite, cu 
culori diferite sau limbi compatibile, dar în rest, din punct de vedere 
tehnic, sunt aceleași.

GMN este o cheie de identificare GS1 care nu este destinată 
utilizării într-un suport de date, cu excepția industriei 
construcțiilor.

Alte exemple includ dispozitivele medicale, pentru care evaluarea 
conformității poate dura mult timp și efort înainte ca un produs să 
poată fi lansat pe piață. Alte aplicații pot fi adăugate în viitor, după aprobare prin Procesul de 

management al standardelor GS1 (GSMP).
În Uniunea Europeană (UE), GMN sprijină implementarea 
cerințelor

Numărul de model global (GMN)
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n =  număr de poziție variabilă 
<<< poziție de început variabilă
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<=   mai mică sau egală
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https://www.gs1.org/industries/healthcare/udi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN
https://www.gs1.org/services/gmn-generator
https://www.gs1.org/services/gmn-generator
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

