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Các nhà quản lý, phòng thí nghiệm độc lập và các tổ chức giáo dục hàng đầu đã xét nghiệm bột 

talc của J&J suốt nhiều thập niên và nhận thấy sản phẩm bột talc của chúng tôi không chứa 

amiăng. Dù hoàn toàn không có lý thuyết hay thông tin nào mới, song các luật sư của nguyên 

đơn đã trình bày lại một lập luận từ tận những năm 1970 và từng bị bác bỏ về amiăng trong bột 

talc của chúng tôi.  

 

Thông tin mà tờ New York Times dựa vào đã được công khai suốt nhiều năm và các bổi thẩm 

viên, bổi thẩm đoàn và tòa thượng thẩm đã cân nhắc điều này rất kỹ trong thủ tục tư pháp. Thật 

không may là trong khi chúng tôi đã có xem xét nhiều dữ kiện chi tiết trong số này cùng tờ New 

York Times, họ lại chọn không báo cáo một nội dung đó là FDA đã kiểm tra sản phẩm và các địa 

điểm cung ứng của chúng tôi suốt hơn 4 năm vào những năm 1970, họ liên tục giám sát sản 

phẩm bột talc dùng trong mỹ phẩm và, một lần nữa, đã kiểm tra sản phẩm và các nguồn cung 

ứng của chúng tôi trong giai đoạn 2008-09, lần nào kết quả cũng là không tìm thấy amiăng.  

 

Câu chuyện của họ cũng bỏ qua các nghiên cứu được thẩm định đồng cấp độc lập trên hàng chụp 

nghìn phụ nữ và hơn 1.000 nam giới bởi những tổ chức nghiên cứu hàng đầu trong nước, kết quả 

cho thấy bột talc của chúng tôi không gây ung thư hay bệnh liên quan tới amiăng, trong khi đó, 

họ lại thay bằng việc nhắc tới các nghiên cứu “được tiến hành trong vài năm qua bởi luật sư của 

nguyên đơn” để làm căn cứ cho lập luận của mình.  

 

Hồ sơ suốt nhiều thập niên phần lớn đều cho thấy rằng bột talc của chúng tôi an toàn và J&J đã 

tham gia đối thoại cởi mở và rất minh bạch về độ an toàn của bột talc với các nhà khoa học và 

nhà quản lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục biện hộ lập luận này của mình. 

 

Quý vị có thể tham khảo hơn 5.000 tài liệu đã được chấp nhận làm bằng chứng trong những vụ 

việc này tại địa chỉ http://www.factsabouttalc.com.  
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