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JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. BİRLEŞİK DEVLETLER'DE TEK BİR 
JOHNSON BEBEK PUDRASI LOTUNU İHTİYARİ OLARAK GERİ ÇAĞIRMAK 

 
Şirket, Aşırı İhtiyata Dayalı olarak Hareket Etmektedir 

 
Geri Çağırma 2018'de ABD'de Üretilen ve Sevk edilen Bir Şişe Lotuyla Sınırlıdır 

 
NEW BRUNSWICK, NJ, 18 Ekim 2019 – Aşırı ihtiyata dayalı olarak, Johnson & 
Johnson Consumer Inc. (JJCI) bir çevrimiçi bayiden satın alınan tek bir şişeden 
alınan örneklerde alt eser miktar düzeylerinde (%0,00002'yi aşmayan) krizotil 
asbest kirliliğinin varlığını gösteren bir ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) testine yanıt 
olarak tek bir Johnson Bebek Pudrası lotu için Birleşik Devletler'de ihtiyari bir geri 
çağırmayı başlatmaktadır. FDA ile tam iş birliği ve ortak çalışma halinde bildirilen 
düşük düzeylere karşın, JJCI, test edilen örneğin alındığı bu #22318RB no.lu 
Johnson Bebek Pudrası lotunun ihtiyari geri çağırmasını başlatmaktadır.  
 
Paralel olarak, JJCI bu konu için titiz ve kapsamlı bir araştırmayı derhal 
başlatmıştır ve test edilen örneğin bütünlüğünü ve test sonuçlarının geçerliliğini 
belirlemek üzere FDA ile birlikte çalışmaktadır. Araştırmanın bu erken aşamasında, 
JJCI: 

  
 Örneğe ait çapraz bulaşmanın bir hatalı pozitif sonucuna neden olup 

olmadığını belirleyememektedir.  

 Alınan örneğin, bozulmamış bir mühre sahip bir şişeden alınmış olduğunu 
veya örneğin kontrollü bir ortamda hazırlandığını onaylayamamaktadır.  

 Test edilen ürünün özgün mü yoksa sahte mi olduğunu 
onaylayamamaktadır.  

 
JJCI, kozmetik talkının güvenli olmasını sağlamak için sıkı test standartları 
uygulamaktadır ve en yakını geçen ay gerçekleştirilen FDA'nın daha önceden 
kendisinin yaptığı test dahil olmak üzere, yıllar süren testlerinde hiçbir asbest tespit 
edilmemiştir. Geçen 40 yılı aşkın binlerce test tekrar tekrar tüketici talk 
ürünlerimizin asbest içermediğini onaylamaktadır. Talkımız endüstri standartlarını 
aşan sıkı özelliklerimizi karşılamak için teyit edilmiş cevher kaynaklarından 
gelmektedir. Talkımızın asbest içermemesini sağlamak için sadece biz ve 
tedarikçilerimiz rutin olarak test yapmakla kalmıyoruz, talkımız bir dizi bağımsız 
laboratuvar, üniversite ve global sağlık yetkilileri tarafından test edilmiştir ve asbest 
içermediği teyit edilmiştir. 
 
133 yıl boyunca, Johnson & Johnson Şirketler Ailesi, hizmet verdiğimiz insanların 
ihtiyaçlarını ve sağlığını ilk sıraya koymayı taahhüt etmiştir ve bunu yapmaya 
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devam edeceğiz.  
 
Siz veya bakımını sağladığınız başka birisi 22318RB no.lu Lottaki bir şişe Johnson 
Bebek Pudrasına sahipseniz, ürünün kullanımına son vermeniz önerilmektedir. 
Geri ödeme bilgisi için, Johnson & Johnson www.johnsonsbaby.com adresinden 
veya +1 (866) 565-2229 numarasını arayarak Tüketici Hizmetleri Merkezi ile 
iletişime geçin. 
 
 
İLERİYE DÖNÜK BEYANLAR İLE İLİŞKİLİ YATIRIMCILARA NOT:  
Bu basın açıklaması, Johnson Bebek Pudrasına ait bir lotun ihtiyari geri 
çağrılmasına ilişkin 1995 tarihli Gizli Hizmetlerle İlgili Yasal İşlemler Yasasında 
tanımlandığı gibi “ileriye dönük beyanlar” içerir. Okuyucu, ileriye dönük beyanlara 
güvenmemesi konusunda ikaz edilmektedir. Bu basın açıklamasındaki ileriye 
dönük beyanlar, gelecekteki olaylara dair mevcut beklentilere dayanmaktadır. 
Temeldeki varsayımların yanlış olduğu veya bilinen veya bilinmeyen riskler ya da 
belirsizlikler gerçekleşirse, gerçek sonuçlar Johnson & Johnson Consumer Inc.'nin 
ve/veya Johnson & Johnson'ın ilgili beklentilerinden ve öngörülerinden somut bir 
biçimde farklı olabilir. Riskler ve belirsizlikler, aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere 
şunları içermektedir: ürün geri çağırmaları veya düzenleyici işlem ile sonuçlanan 
ürün etkililiği veya güvenlik kaygıları; ürün sorumluluğu hak talepleri dahil olmak 
üzere önemli olumsuz yasal dava süreci veya resmi işlem; yeni ve var olan 
ürünlere ilişkin ticari başarının belirsizliği; şirketin stratejik planları başarılı olarak 
yürütme yeteneği; kurum içinde veya tedarik zincirinde imalat zorlukları veya 
gecikmeleri; geçerli kanun ve yönetmeliklere yönelik değişiklikler; sağlık bakım 
ürünlerini ve hizmetlerini satın alanların davranışında ve harcama düzenlerinde 
değişiklikler ve devlet kurumları tarafından sağlık bakım endüstrisinin artan 
incelemesi. Bu risklere, belirsizliklere ve diğer etkenlere dair ilave bir liste ve 
açıklama, “İleriye Dönük Beyanlara ilişkin Uyarı Notu” ve şirketin gönderdiği 10-Q 
Formunda en son Üç Aylık Raporunda “Madde 1A. Risk Faktörleri” içinde ve 
şirketin müteakip Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu gönderimlerinde 
yapılanlar dahil olmak üzere 30 Aralık 2018 ile biten mali yıla ilişkin Form 10-K'da 
Johnson & Johnson Yıllık Raporunda görülebilir. Bu gönderimlere ilişkin kopyalara 

www.sec.gov, www.jnj.com adresinden ulaşılabilir veya bu kopyalar Johnson & 
Johnson'dan talep edilebilir. Bu yayında verilen ileriye dönük bir beyan yalnızca bu 
yayın tarihi itibarıyla olan durumdan bahsetmektedir. Ne Johnson & Johnson 
Consumer Inc.'nin ne de Johnson & Johnson'ın, yeni bilgiler veya gelecekteki 
olaylar ya da gelişmeler sonucunda geleceğe yönelik herhangi bir ifadeyi 
güncelleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirket, bu basın açıklamasına veya tüm 
içeriğine dayalı olarak yapılan veya yapılmayan işlemler bakımından tüm 
yükümlülükleri reddetmektedir. 
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