Công ty y tế Abbott cho biết rằng chừng 5 triệu hộp sữa bột cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu Similac của
hãng – trong đó có cả nhãn Isomil và Go & Grow – đã đang bị thu hồi vì có thể có những mảnh
vụn côn trùng hay là dòi.
Lệnh thu hồi tự ý này liên quan đến những tổng hợp sữa chế từ sữa hay dậu nành phân phối tại Hoa kỳ,
Puerto Rico, Guam và một số quốc gia vùng biển Caribean. Ít nhât là có 12 sản phẩm thu hồi đã được
phân phối cho các gia đình qua Chương trình Sức khoẻ và Dinh dường phụ nữ, trẻ sơ sinh và thiếu nhi
(WIC của chính phủ
Cơ quan thực phẩm và dược phẩm FDA đang tái trấn an những ngưòi săn sóc trẻ em và gia đình đã xử
dụng các sản phẩm bị thu hồi rằng uống các loại sữa này không gây nên các vấn đề sức khoẻ lâu dài.
Bác sĩ Margaret A Hamburg Giám đốc cơ quan FDA nói rằng “Cơ quan FDA hiểu rằng loại nhiểm bẩn
này là một quan tâm lớn cho phụ huynh và những người chăm sóc trẻ thơ”, “nhất là đối với một sản
phẩm mà họ tin tưởng dùng để nuối dưỡng con nhỏ.. Cho tới nay, cơ quan FDA chưa nhận được một
báo cáo nào của những người tiêu thụ về những bệnh chứng gây ra bởi những sản phẩm bị thu hồi” .
Các mảnh côn trùng trong sữa có thể làm cho bộ tiệu hóa bị khó chịu, khiến trẻ thơ đau bụng hay là bỏ
ăn, các chuyên gia cơ quan FDA cho biết thế. Phụ huynh phải đến hỏi bác sĩ nếu các triệu chứng kéo dài
hơn vài ngày.
Cơ quan FDA khuyên những người tiệu thụ nên xem các số lô hàng ở dưới đáy hộp sữa xem có phải là
những thứ bị thu hồi hay không. Bất cứ ai mà có một hộp sữa bị thu hồi thì phải ngưng xử ngay và trả lại
cho hãngt sản xuất đề lấy lại tiền.
Ba cách để biết rằng hộp sữa của bạn bị thu hồi
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể mua phải sữa bị thu hồi, bạn có thể
1/Truy cập kho dữ kiện của FDA để tìm số các lô của các sản phẩm bị hư
2/Vào trang điện tử của hãng sản xuất và đánh số lô để xem rằng nó có phải bị thu hồi hay không, hoặc
là
3/Gọi diện thoại cho hãngt Abbott số (800) 986-8850, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Hãng Abbott cho biết rằng các sữa lỏng của hãng không bị dính vào việc thu hồi. Những tin khác về
chuyện này có thể đọc trên điạ chỉ điện tử www.abbott.com
Tình trạng có thể lây nhiễm này đã được khám phá ra trong một cuộc xét nghiệm phẩm chất nội bộ hồi
đầu tháng này tại nhà máy của hãngt ở Sturgis, Michigan. Hãng cho biết trong một thông cáo rằng cuộc
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kiểm nghiệm đã thấy rằng trong một số sữa bột Similac có chứa mảnh vụn của một loại côn trùng
thường thấy trong các nhà kho.
Nếu bạn nghĩ rằng con nhỏ của bạn đã bị đau vì uống sữa bị thu hồi thì xin thông báo cho Chương Trình
báo cáo những dữ kiện về an toàn Medwatch và các sự kiện bất thường của cơ quan FDA (FDA’s
Medwatch Safety Information and Adverse Event Reporting Program)
*Điền và gửi báo cáo qua online
*Lấy xuống mẫu đơn online hay gọi điện thoại số 1-800-332-1088 để xin phiếu báo cáo để điền vào và
gửi đi trong phong bì có để điạ chỉ sẵn, hay gửi bằng điện thư fax số 1-800-FDA-0178
Các người tiêu thụ cũng có thể gọi điện thoại cho nhân viên phụ trách các khiếu nại trong vùng cư trú.
Bài viết này được đăng trong trang Cập nhật Người tiêu thụ của cơ quan FDA (FDA’s consumer
Updates Report) gồm có tất cả các sản phẩm theo các điều lệ của FDA.
Phổ biến ngày 23 tháng 9/2010
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