DERHAL YAYIN İÇİN

Basın İrtibatları:
Ernie Knewitz
(732) 524-1090
media-relations@its.jnj.com
Jake Sargent
(202) 569-5086
JSargen3@ITS.JNJ.com
Yatırımcı İrtibatları:
Christopher DelOrefice
(732) 524-2955
Lisa Romanko
(732) 524-2034

Daha Önce FDA Tarafından Test Edilen Aynı Johnson’s Baby
Pudra Şişesi Üzerinde Gerçekleştirilen 15 Yeni Testte Asbest
Tespit Edilmemiştir
İki Üçüncü Taraf Laboratuvar Nezdinde Yeniden Çağrılan Lot Üzerinde
Gerçekleştirilen 60’dan Fazla Yeni Testte Asbest Tespit Edilmemiştir
NEW BRUNSWICK, NJ, (29 EKİM 2019) – Johnson & Johnson
Consumer Inc. (Şirket) bugün daha önce ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)
tarafından test edilen aynı Johnson’s Baby Pudra şişesi üzerinde
gerçekleştirilen 15 yeni testte asbest tespit edilmediğini duyurdu. 18
Ekim tarihinde Şirketin gönüllü olarak geri çağırdığı tek bir Johnson’s
Baby Pudra lotundan (Lot #22318RB) alınan numuneler üzerinde ek
olarak gerçekleştirilen 48 yeni laboratuvar testi de ürünün asbest
içermediğini doğrulamaktadır. Bu testler Şirketin devam eden testlerinin
ve araştırmalarının bir parçası olarak iki üçüncü taraf laboratuvar
tarafından yürütülmüştür.
Şirket şu şekilde açıklama yapmıştır, “Titizlikle gerçekleştirilen üçüncü
taraf testleri Johnson’s Baby Pudrada asbest bulunmadığını
doğrulamaktadır. Ürünlerimizin güvenliğinin arkasındayız.”
Testler Pozitif Okumaların Laboratuvar Kontaminasyonundan
Kaynaklanabileceğini Göstermektedir
Lotun gönüllü olarak geri çağrılmasından sonra Şirket, geri çağrılan
Johnson’s Baby Pudra üzerinde Geçirimli Elektron Mikroskopisi (TEM),
X-Işını Toz Kırınımı (XRD) ve Polarize Işık Mikroskopisi (PLM) testlerini
kullanarak çok sayıda test gerçekleştirmeleri için iki üçüncü taraf
laboratuvar ile sözleşme imzalamıştır.
Standart hazırlama odalarının kullanılmasına ek olarak
laboratuvarlardan biri yardımcı bir oda kullanmak suretiyle normal
protokolünün dışına çıkmıştır. Bu yardımcı odada, beş numune
hazırlanmış ve başlangıçta üçü asbest açısından pozitif test sonuçları
vermiştir. Bu bulgunun elde edilmesi üzerine, laboratuvar bir soruşturma
gerçekleştirmiş ve yardımcı odada numunenin hazırlanması sırasında
kullanılan taşınabilir klimanın asbest ile kontamine olduğunu tespit
etmiştir. Standart odada hazırlanan numunelerde asbest
saptanmamıştır.
Bu bulgu pozitif test sonucunun soruşturulmasının önemini
vurgulamaktadır. Asbest analizinde kontaminasyonu endişe verici
olarak tanımlayan bir Uluslararası Standartlar Organizasyonu olan
Amerikan Test ve Materyaller Birliği'ne göre dikkatli koruma tedbirleri
alınsa dahi numunenin bölümlere ayrılması, depolanması, hazırlanması
ve analizi sırasında asbest kontaminasyonu ortaya çıkabilir (ASTM

6620-19, Sayımlara Dayalı Asbest Saptama Sınırı için Standart
Uygulama, 5.1.3(ii)).
Şirket yukarıda belirtilen testlerin raporlarını göndermiştir. Bunlara
FactsAboutTalc.com üzerinden erişilebilir.
On Yıllardır Gerçekleştirilen Ürün Testlerinde Johnson’s Baby
Pudrada Asbest Saptanmamıştır
Şirket kozmetik talkının güvenli olduğundan emin olmak için titiz bir test
standardına sahiptir. Geçtiğimiz ay içinde FDA'nın kendi gerçekleştirdiği
test de dahil olmak üzere 40 yıldan uzun süredir gerçekleştirilen binlerce
test ile Johnson’s Baby Pudranın asbest içermediği doğrulanmaktadır.
Talkımız endüstri standartlarını aşan sıkı özelliklerimizi karşılamak için
teyit edilmiş cevher kaynaklarından gelmektedir. Şirket ve tedarikçileri
talkın asbest içermediğinden emin olmak için rutin olarak testler
gerçekleştirmektedir. Talkımız bir dizi bağımsız laboratuvar, üniversite ve
global sağlık yetkilileri tarafından da 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 devam edeceğiz.
Daha önce de duyurulduğu gibi sadece tedbir amaçlı olarak Johnson’s
Baby Pudranın #22318RB numaralı Lotu 18 Ekim tarihinde geri
çağrılmıştır. Geri çağırma ile ilgili sorularınız olması halinde,
www.johnsonsbaby.com adresinden veya +1 (866) 565-2229 numarasını
arayarak Johnson & Johnson Tüketici Hizmetleri Merkezi ile iletişime
geçin.
İLERİYE DÖNÜK BEYANLAR İLE İLİŞKİLİ YATIRIMCILARA NOT:
Bu basın açıklaması, Johnson Baby Pudrasına ait bir lotun ihtiyari geri
çağrılmasını müteakip olarak yapılan testlerin sonuçlarına 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 içerdiği tespit edilirse, gerçek
sonuçlar JJCI 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 bunlar 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.

