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15 νέες δοκιμές σε δείγματα από την ίδια φιάλη βρεφικής πούδρας
Johnson's που είχε ήδη εξεταστεί από την FDA αποδεικνύουν την
απουσία αμίαντου
Πάνω από 60 νέες δοκιμές στην ανακληθείσα παρτίδα που διεξήχθησαν
από δύο ανεξάρτητα εργαστήρια απέδειξαν την απουσία αμίαντου
ΝΙΟΥ ΜΠΡΑΝΣΓΟΥΙΚ, Νιου Τζέρσεϊ, (29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019) – Η
Johnson & Johnson Consumer Inc. (η Εταιρεία) ανακοίνωσε σήμερα ότι 15
νέες δοκιμές σε δείγμα από την ίδια φιάλη βρεφικής πούδρας Johnson’s
που εξετάστηκε στο παρελθόν από την υπηρεσία U.S. Food and Drug
Administration (FDA) απέδειξαν την απουσία αμίαντου. Άλλες 48 νέες
εργαστηριακές δοκιμές δειγμάτων από τη μοναδική παρτίδα βρεφικής
πούδρας Johnson’s που η Εταιρεία εθελοντικά ανακάλεσε στις 18
Οκτωβρίου (Παρτίδα αρ. 22318RB) επιβεβαίωσαν επίσης ότι το προϊόν δεν
περιέχει αμίαντο. Αυτές οι δοκιμές διεξήχθησαν από δύο ανεξάρτητα
εργαστήρια ως μέρος της συνεχιζόμενης εξέτασης και διερεύνησης της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία δήλωσε «Ενδελεχείς εξετάσεις τρίτων επιβεβαιώνουν ότι δεν
υπάρχει αμίαντος στη βρεφική πούδρα Johnson’s. Εμείς υποστηρίζουμε
την ασφάλεια του προϊόντος μας.»
Οι εξετάσεις αποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα οφείλονταν
πιθανότατα στην εργαστηριακή επιμόλυνση
Κατόπιν της εθελοντικής ανάκλησης, η Εταιρεία ανέθεσε σε δύο
ανεξάρτητα εργαστήρια να πραγματοποιήσουν ταχύτερα έναν μεγάλο
αριθμό δοκιμών της ανακληθείσας παρτίδας βρεφικής πούδρας Johnson’s,
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης (TEM), περίθλαση
ακτίνων Χ από δείγματα σε μορφή σκόνης (XRD) και μικροσκόπια
πόλωσης φωτός (PLM).
Εκτός από τη χρήση των τυπικών δωματίων προετοιμασίας, ένα από τα
εργαστήρια παρεξέκλινε από το κανονικό πρωτόκολλο χρησιμοποιώντας
ένα βοηθητικό δωμάτιο. Σε αυτό το βοηθητικό δωμάτιο, προετοιμάστηκαν
πέντε δείγματα, τρία από τα οποία αρχικά έδειξαν θετικά αποτελέσματα για
αμίαντο. Κατόπιν αυτών των ευρημάτων, το εργαστήριο διεξήγαγε μια
διερεύνηση και προσδιόρισε ότι ένα φορητό κλιματιστικό που ήταν σε
λειτουργία κατά την προετοιμασία του δείγματος στο βοηθητικό δωμάτιο
είχε επιμολυνθεί με αμίαντο. Δεν ανιχνεύτηκε αμίαντος σε κανένα από τα
δείγματα που προετοιμάστηκαν στο συνηθισμένο δωμάτιο.

Αυτό το εύρημα τονίζει τη σημασία διερεύνησης κάθε θετικού
αποτελέσματος δοκιμής. Ακόμη και όταν λαμβάνονται προσεκτικά μέτρα
ασφάλειας, μπορεί να προκύψει επιμόλυνση με αμίαντο κατά τον
διαχωρισμό, την αποθήκευση, την προετοιμασία και την ανάλυση των
δειγμάτων, σύμφωνα με την American Society for Testing and Materials,
έναν διεθνή οργανισμό προτύπων που προσδιορίζει την επιμόλυνση ως
ζήτημα ανησυχίας στην ανάλυση αμίαντου (ASTM 6620-19, Τυπική
Πρακτική για το Όριο Ανίχνευσης Αμίαντου βάσει Μετρήσεων, στο 5.1.3(ii)).

Η Εταιρεία έχει αναρτήσει τις εκθέσεις από τις δοκιμές που περιγράφονται
παραπάνω. Μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση FactsAboutTalc.com.
Δεκάδες δοκιμές προϊόντων έχουν αποδείξει την απουσία αμίαντου
από τη βρεφική πούδρα Johnson’s
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει εξαιρετικά ενδελεχή πρότυπα για να διασφαλίσει
ότι το καλλυντικό ταλκ της είναι ασφαλές. Χιλιάδες δοκιμές τα
προηγούμενα 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών της ίδιας της
FDA μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, έχουν επιβεβαιώσει
επανειλημμένα ότι η βρεφική πούδρα Johnson’s δεν περιέχει αμίαντο. Το
ταλκ μας προέρχεται από ορυκτούς πόρους που επιβεβαιωμένα πληρούν
τις αυστηρές προδιαγραφές μας που υπερβαίνουν τα πρότυπα που
ισχύουν στον βιομηχανικό μας κλάδο. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές της
πραγματοποιούν τακτικές δοκιμές για να διασφαλίσουν ότι το ταλκ μας
δεν περιέχει αμίαντο. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σε ένα
μεγάλο εύρος ανεξάρτητων εργαστηρίων, πανεπιστημίων και
παγκοσμίων υπηρεσιών υγείας και όλοι έχουν επιβεβαιώσει ότι το ταλκ
μας δεν περιέχει αμίαντο.
Για 133 χρόνια, η οικογένεια εταιρειών Johnson & Johnson είναι
αφοσιωμένη στο να έχουμε ως προτεραιότητα τις ανάγκες και την
ευημερία των ανθρώπων που εξυπηρετούμε, και αυτό θα συνεχίσουμε να
κάνουμε.
Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, ως μέτρο εξαιρετικής πρόληψης, στις 18
Οκτωβρίου ανακλήθηκε η παρτίδα με αρ. #22318RB της βρεφικής
πούδρας Johnson’s. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ανάκληση,
επικοινωνήστε με το Κέντρο Φροντίδας Καταναλωτών Johnson &
Johnson στο www.johnsonsbaby.com ή καλώντας στο +1 (866) 565-2229.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει «προνοητικές δηλώσεις», όπως αυτές
ορίζονται στη Μεταρρυθμιστική Πράξη περί Διαφορών για Ιδιωτικά
Χρεόγραφα (Private Securities Litigation Reform Act) του 1995, σχετικά
με τα αποτελέσματα μεταγενέστερων δοκιμών που σχετίζονται με την
εκούσια ανάκληση μιας παρτίδας βρεφικής πούδρας Johnson’s.

Προειδοποιούμε τους αναγνώστες να μην στηρίζονται σε αυτές τις
προνοητικές δηλώσεις. Οι προνοητικές δηλώσεις στο παρόν δελτίο τύπου
βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα. Αν τυχόν
υποκείμενες εικασίες αποβούν ανακριβείς ή τυχόν γνωστοί ή άγνωστοι
κίνδυνοι ή αβεβαιότητες γίνουν πραγματικότητα, τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τις προσδοκίες και
τις προβλέψεις της JJCI ή/και της Johnson & Johnson. Στους κινδύνους
και τις αβεβαιότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής: ανησυχίες
σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια που οδηγούν σε
ανακλήσεις προϊόντων ή κανονιστικές ενέργειες, σημαντικές δυσμενείς
ενέργειες επίλυσης διαφορών ή κρατικές ενέργειες, όπως σε σχέση με
αξιώσεις ευθύνης για προϊόντα, αβεβαιότητα σχετικά με την εμπορική
επιτυχία νέων και υφιστάμενων προϊόντων, ικανότητα της εταιρείας να
εκτελέσει επιτυχώς στρατηγικά σχέδια, δυσκολίες ή καθυστερήσεις
παραγωγής, εσωτερικά ή εντός της προμηθευτικής αλυσίδας, αλλαγές
στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλαγές στη συμπεριφορά και
τα μοτίβα δαπανών των αγοραστών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και
αυξημένοι εξονυχιστικοί έλεγχοι στον βιομηχανικό κλάδο της υγείας από
τις κρατικές υπηρεσίες. Μια επιπλέον λίστα και περιγραφές αυτών των
κινδύνων, των αβεβαιοτήτων και άλλων παραγόντων υπάρχουν στην
Ετήσια Αναφορά Johnson & Johnson στο Έντυπο 10-K για το φορολογικό
έτος που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2018, στην ενότητα
«Προειδοποιητική σημείωση σχετικά με τις προνοητικές δηλώσεις» και το
«Στοιχείο 1A. Παράγοντες κινδύνου», στην πιο πρόσφατα κατατεθειμένη
Τριμηνιαία Αναφορά στο Έντυπο 10-Q και στις επακόλουθες υποβολές
της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ.
Αντίγραφα αυτών των υποβολών είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις
διευθύνσεις www.sec.gov, www.jnj.com ή κατόπιν αιτήματος στη Johnson
& Johnson. Οποιαδήποτε προνοητική δήλωση πραγματοποιήθηκε στο
παρόν δελτίο τύπου ισχύει μόνο από την ημερομηνία του παρόντος
δελτίου τύπου. Ούτε η Johnson & Johnson Consumer Inc. ούτε η
Johnson & Johnson αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης τυχόν
προνοητικών δηλώσεων ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών ή
μελλοντικών γεγονότων ή εξελίξεων. Η Εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε
ευθύνη σε σχέση με ενέργειες που πραγματοποιούνται ή δεν
πραγματοποιούνται βάσει μέρους ή όλου του περιεχομένου του παρόντος
δελτίου τύπου.

