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ב 15-בדיקות חדשות של טלק לתינוק של  Johnsonמאותו בקבוק שנבדק בעבר
על ידי ה ,FDA-לא נמצא אסבסט
ביותר מ 60-בדיקות חדשות של האצווה שהוחזרה בריקול ,שנערכו על ידי שתי
מעבדות חיצוניות ,לא נמצא אסבסט.
ניו ברונסוויק ,ניו ג'רזי 29( ,באוקטובר Johnson & Johnson Consumer - )2019
( Inc.החברה) הודיעה היום כי ב 15-בדיקות חדשות של טלק לתינוק של Johnson
מאותו בקבוק שנבדק בעבר על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי ( )FDAלא נמצא
אסבסט 48 .בדיקות מעבדה נוספות של דגימות מהאצווה היחידה של הטלק לתינוק
של  ,Johnsonשהחברה הורידה מהמדפים מרצון ב 18-באוקטובר (אצווה מס'
 ,)22318RBמאשרות גם הן כי המוצר אינו מכיל אסבסט .בדיקות אלה נערכו על ידי
שתי מעבדות חיצוניות במסגרת הבדיקות והחקירות השוטפות של החברה.
החברה מסרה כי "בדיקות קפדניות וחיצוניות מאשרות כי הטלק לתינוק של
 Johnsonאינו מכיל אסבסט .אנו עומדים מאחורי בטיחות המוצר שלנו".
בדיקות מראות כי ייתכנו תוצאות חיוביות עקב זיהום במעבדה
לאחר ביצוע ריקול מרצון ,החברה חתמה על חוזים עם שתי מעבדות חיצוניות כדי
לזרז מספר רב של בדיקות של אצוות מוצרי הטלק לתינוק של  Johnsonשעברו
ריקול ,באמצעות מיקרוסקופ אלקטרונים חודר ( ,)TEMהשתברות באבקה בקרני
רנטגן ( )XRDומיקרוסקופ אור מקוטב (.)PLM
בנוסף לשימוש בחדרי ההכנה הסטנדרטיים של המעבדות ,אחת מהן חרגה
מהפרוטוקול הרגיל שלה על ידי שימוש בחדר עזר .בחדר העזר הוכנו חמש דגימות,
ושלוש מהן נמצאו בתחילה כחיוביות לאסבסט .בעקבות ממצא זה ,המעבדה ערכה
חקירה וקבעה כי מזגן נייד שהיה בשימוש במהלך הכנת הדגימה בחדר העזר היה
מזוהם באסבסט .לא נמצא אסבסט באף אחת מהדגימות כאשר הוכנו בחדר הרגיל.
ממצא זה מדגיש את החשיבות של חקירת כל תוצאה חיובית בבדיקה .אפילו כאשר
נוקטים אמצעי זהירות קפדניים ,זיהום אסבסט יכול לחדור במהלך חלוקה ,אחסון,
הכנה וניתוח של הדגימות ,על פי האגודה האמריקאית לבדיקות ולחומרים ,ארגון
תקנים בין-לאומי המזהה חשש לזיהום בניתוח אסבסט ( ASTM 6620-19,
Standard Practice for Asbestos Detection Limit Based on Counts, at
).)5.1.3(ii
החברה פרסמה דיווחים לגבי הבדיקות שצוינו לעיל .ניתן למצוא אותם באתר
.FactsAboutTalc.com
מבדיקות של מוצרים ,שנערכו במשך עשורים שלמים ,לא נמצא אסבסט בטלק
לתינוק של .Johnson

לחברה תקן בדיקה קפדני שנועד להבטיח שהטלק הקוסמטי שלה בטוח .אלפי בדיקות
שנערכו בארבעים השנים האחרונות ,כולל בדיקות עדכניות של ה FDA-מהחודש
האחרון ,מאשרות שוב ושוב כי הטלק לתינוק של  Johnsonאינו מכיל אסבסט .הטלק
שלנו מגיע ממקורות חציבה שאושר כי הם עומדים במפרט המחמיר שלנו העולה על
תקני התעשייה .החברה וספקיה מבצעים בדיקות באופן שגרתי כדי להבטיח שהטלק
שלנו אינו מכיל אסבסט .הטלק שלנו גם נבדק ואושר כנטול אסבסט על ידי מגוון
מעבדות עצמאיות ,אוניברסיטאות ורשויות בריאות גלובליות.
מזה  133שנים ,משפחת החברות  Johnson & Johnsonמחויבת להציב בראש סדר
העדיפויות את צורכיהם ואת רווחתם של האנשים שאנו משרתים ,ואנו נמשיך לעשות זאת.
כפי שהוכרז בעבר ,לצורך משנה זהירות ,בוצע ריקול של אצווה מס'  22318RBשל
הטלק לתינוק של  ,Johnsonב 18-באוקטובר .אם יש לך שאלות לגבי הריקול ,פנה
למרכז שירות הלקוחות של  Johnson & Johnsonבכתובת
 www.johnsonsbaby.comאו חייג .+1 (866) 565-2229
הערה למשקיעים לגבי הצהרות צופות פני עתיד :הודעה לעיתונות זו מכילה "הצהרות
צופות פני עתיד" כהגדרתן בחוק הרפורמה להתדיינות פרטית בניירות ערך משנת
 1995בנוגע לתוצאות הבדיקות העוקבות הקשורות לריקול מרצון של אצווה אחת של
טלק לתינוק של  .Johnsonאנו מזהירים את הקורא שלא להסתמך על הצהרות צופות
פני עתיד אלה .ההצהרות הצופות פני עתיד בהודעה זו לעיתונות מבוססות על הציפיות
הנוכחיות מאירועים עתידיים .אם הנחות היסוד מוכחות כלא מדויקות ,או אי-ודאויות או
סיכונים ידועים ולא ידועים מתממשים ,התוצאות בפועל יכולות להיות שונות באופן
מהותי לעומת הציפיות והתחזיות של  JJCIו/או של  .Johnson & Johnsonאי-ודאויות
וסיכונים כוללים ,בין השאר :חששות לגבי יעילות או בטיחות המוצר המובילים לריקול
של מוצרים או לפעולה רגולטורית; חקיקה או פעולה ממשלתית שלילית משמעותית,
כולל בהקשר לתביעות חבות מוצר; אי-ודאות לגבי הצלחה מסחרית של מוצרים חדשים
וקיימים; יכולתה של החברה להוציא לפועל תוכניות אסטרטגיות בהצלחה; קשיים או
עיכובים בייצור ,פנימיים או בתוך שרשרת האספקה; שינויים בתקנות ובחוקים החלים;
שינויים בהתנהגות ובהרגלי הצריכה של הרוכשים מוצרים ושירותים בתחום הבריאות;
ועלייה בבדיקות של מערכת הבריאות על ידי סוכנויות ממשלתיות .ניתן למצוא רשימה
ותיאורים נוספים של סיכונים ,של אי-ודאויות ושל גורמים אחרים בדוח השנתי של
 Johnson & Johnsonבטופס  10-Kלשנת הכספים שהסתיימה ב 30-בדצמבר ,2018
כולל בסעיפים שכותרתם "הערת אזהרה לגבי הצהרות צופות פני עתיד" ו"פריט .1A
גורמי סיכון" ,בדוח הרבעוני האחרון שהוגש לאחרונה על ידי החברה בטופס 10-Q
ובהגשת דוחות עוקבת של החברה לוועדה לניירות ערך ולבורסות.
עותקים של קבצים אלה זמינים באופן מקוון באתרים www.jnj.com ,www.sec.gov
או על פי בקשה מחברת  .Johnson & Johnsonהצהרות צופות פני עתיד כלשהן
המוצגות בפרסום זה מתייחסות אך ורק לתאריך פרסום זה .חברת & Johnson
 Johnson Consumer Inc.וחברת  Johnson & Johnsonאינן מתחייבות לעדכן
הצהרות צופות פני עתיד כתוצאה ממידע חדש או מהתפתחויות ומאירועים עתידיים.
החברה מתנערת מפורשות מכל אחריות בגין פעולות שננקטו או לא ננקטו בהתבסס על
תוכן הודעה זו לעיתונות ,בחלקו או בכולו.

