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INC. CONSUMER JOHNSON & JOHNSON של אחת אצווה של מרצון החזרה יוזמת 
 הברית בארצות Johnson מתוצרת לתינוקות טלק

 
 יתרה זהירות מתוך פועלת החברה

 
 2018 בשנת הברית בארצות ונשלחו שיוצרו בקבוקים של אחת לאצווה מוגבלת המוצר החזרת

 
 Johnson & Johnson יתרה, זהירות מתוך – 2019 באוקטובר 18 ג'רזי, ניו ברונסוויק, ניו

Inc. Consumer (JJCI) לתינוקות טלק של אחת אצווה של מרצון החזרה יוזמת היא כי הודיעה 
 (FDA) האמריקאי והתרופות המזון מנהל של לבדיקה בתגובה הברית בארצות Johnson מתוצרת

 (%0.00002-מ יותר )לא עקבות-תת של ברמה כריזוטיל מסוג אזבסט זיהום נוכחות על המצביעה

 שיתוף ותוך שדווחו, הנמוכות הרמות למרות מקוון. באופן מקמעונאי שנרכש בודד מבקבוק בדגימות
 מספר אצווה של זו מרצון החזרה יוזמת JJCI האמריקאי, והתרופות המזון מנהל עם מלא פעולה

22318RB מתוצרת לתינוקות טלק של Johnson, שנבדקה. הדגימה נלקחה ממנה אשר  
 

 המזון מנהל עם ביחד פועלת והיא בנושא, ויסודית מחמירה בחקירה מייד פתחה JJCI במקביל,
 תוצאות תוקף ואת שנבדקה הדגימה של השלמות מידת את לקבוע כדי האמריקאי והתרופות
 :JJCI החקירה, של זה מוקדם בשלב הבדיקה.

  
 כוזבת. חיובית לתוצאה גרם הדגימה של צולב זיהום אם לקבוע יכולה לא  

 הדגימה אם או לכן קודם נפתח שלא אטום קבוקמב נלקחה הדגימה אם לקבוע יכולה לא 
  מבוקרת. בסביבה הוכנה

 מזויף. או מקורי הוא שנבדק המוצר אם לקבוע יכולה לא  
 
 בטוח שלה הקוסמטי הטלק כי להבטיח שמטרתם לבדיקה מחמירים סטנדרטים יש JJCI-ל

 בעבר האמריקאי והתרופות המזון מנהל של בדיקות כולל בדיקות, של שנים ובמשך לשימוש,
 40 במהלך שהתבצעו בדיקות אלפי אזבסט. נמצא לא הקודם( בחודש הייתה שבהן )שהמאוחרת

 מיוצר שלנו הטלק אזבסט. מכילים לא שלנו הטלק מוצרי כי ושוב שוב אימתו האחרונות השנים
 הסטנדרטים על העולים שלנו, המחמירים במפרטים עומדים הם כי נקבע אשר ממחצבים
 לא שלנו שהטלק להבטיח כדי שגרתיות בדיקות מבצעים שלנו והספקים שאנחנו רק לא בתעשייה.

 עצמאיות, מעבדות מגוון ידי על אזבסט כנטול ואושר נבדק גם שלנו הטלק אזבסט, מכיל
 גלובליות. בריאות ורשויות אוניברסיטאות

 
 הצרכים להצבת מחויבת הייתה Johnson & Johnson של החברות משפחת שנים, 133 במשך

  כך. לנהוג ונמשיך העדיפויות, סדר בראש משרתים שאנו האנשים של והרווחה
 

 Johnson מתוצרת לתינוקות קטל של בבקבוק מחזיקים בו מטפל שאתה אדם או אתה אם
 צור כספי, להחזר הנוגע למידע זה. במוצר להשתמש תפסיקו כי מומלץ ,22318RB מספר מאצווה

 בכתובת Johnson & Johnson של לצרכנים השירות מרכז עם קשר
www.johnsonsbaby.com 1+ (866) 2229-565 למספר התקשר או. 

 

http://www.johnsonsbaby.com/
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  עתיד: פני צופות להצהרות בנוגע למשקיעים הודעה
 של הפרטית האכיפה בחוק שהוגדר כפי ,עתיד" פני צופות "הצהרות מכילה זו לעיתונות הודעה

 להחזרה בנוגע ,1995 משנת (Act Reform Litigation Securities Private) ערך ניירות דיני
 שלא הקורא את מזהירים אנו .Johnson מתוצרת לתינוקות טלק של אחת אצווה של מרצון

 לעיתונות בהודעה הכלולות עתיד פני צופות הצהרות אלה. עתיד פני צופות הצהרות על להסתמך
 או כשגויות יתבררו היסוד הנחות אם העתידיים. האירועים של הנוכחי הצפי על מבוססות זו

 שונות להיות עשויות הממשיות התוצאות יתגשמו, ודאויות-אי או ידועים בלתי או ידועים יכוניםשס
 Johnson & ו/או Inc Consumer Johnson & Johnson. של ומהתרחישים מהציפיות ניכרת במידה

Johnson. המוצר לבטיחות או ליעילות הנוגעים חששות היתר: בין ,כוללים ודאויות-ואי סיכונים 
 ממשלתית פעולה או משפטית התדיינות רגולטורית; לפעולה או מוצרים להחזרת שיובילו

 לגבי ודאות חוסר מוצר; לאחריות בנוגע לתביעות הקשורות כאלה כולל חמורה, משמעותית
 תוכניות בהצלחה לפועל להוציא החברה יכולת וקיימים; חדשים מוצרים של המסחרית ההצלחה

 בחוקים שינויים האספקה; בשרשרת או החברה בתוך בייצור, איחורים או קשיים אסטרטגיות;
 רפואיים; ושירותים מוצרים קנייני של ההוצאות ובדפוסי בהתנהגות שינויים הרלוונטיים; ובתקנות
 נוספים ותיאורים רשימה ות.ממשלתי סוכנויות מצד הבריאות שירותי תעשיית של מוגברת וביקורת

 Johnson & Johnson של השנתי בדוח למצוא ניתן אלו אחרים וגורמים ודאויות-אי סיכונים, של
 שכותרתם בסעיפים כולל ,2018 בדצמבר 30-ב שהסתיימה הכספים שנת של K-10 בטופס
 העדכני בעוניהר בדוח סיכון", גורמי א1 ו"פריט עתיד" פני צופות להצהרות בנוגע אזהרה "הערת
 בורסות.לו ערך לניירות בוועדה החברה של העוקבים ובמסמכים Q-10 בטופס החברה של ביותר

 שניתן או www.sec.gov, www.jnj.com  בכתובות מקוון באופן זמינים אלה מסמכים של עותקים
 מתייחסת זו בהודעה שנמסרה עתיד פני צופה הצהרה כל .Johnson & Johnson-מ אותם לבקש

 Johnson & Johnson והן Inc Consumer Johnson & Johnson. הן זו. הודעה של לתאריך ורק אך
 עתידיים. השלכות או מאירועים או חדש ממידע כתוצאה עתיד פני צופה הצהרה כל לעדכן אחראיות אינן

 התכנים כל על בהתבסס ננקטה לא או שננקטה פעולה מכל מפורש באופן אחריות מסירה החברה
 מהם. חלק על או זו לעיתונות שבהודעה
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