
 

 

15 Xét Nghiệm Mới Từ Cùng Chai Phấn Rôm Trẻ Em Hiệu Johnson 

(Johnson’s Baby Powder) FDA Đã Xét Nghiệm Trước Đó  

Nhưng Không Tìm Thấy Amiăng 

 

Hơn 60 Xét Nghiệm Mới Đối Với Lô Bị Thu Hồi Do Hai Phòng Thí Nghiệm 

Độc Lập Tiến Hành Không Tìm Thấy Amiăng 

 

NEW BRUNSWICK, NJ, (29/10/2019) – Johnson & Johnson Consumer Inc. 

(Công Ty) hôm nay đã công bố rằng 15 xét nghiệm mới từ cùng chai Phấn 

Rôm Trẻ Em Hiệu Johnson mà Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 

Hoa Kỳ (FDA) đã xét nghiệm trước đó không tìm thấy amiăng. Thêm 48 xét 

nghiệm trong phòng thí nghiệm mới đối với các mẫu lấy từ cùng lô Phấn Rôm 

Trẻ Em hiệu Johnson mà Công Ty đã tự nguyện thu hồi vào ngày 18/10 (Lô 

#22318RB) cũng xác nhận rằng sản phẩm không chứa amiăng. Những xét 

nghiệm này được tiến hành bởi hai phòng thí nghiệm độc lập trong nỗ lực xét 

nghiệm và điều tra mà Công ty đang thực hiện.  

 

Công Ty cho biết, “Xét nghiệm khắt khe và độc lập xác nhận không có amiăng 

trong Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson (Johnson’s Baby Powder). Chúng tôi 

xin khẳng định về độ an toàn của sản phẩm.” 

 
Xét Nghiệm Cho Kết Quả Dương Tính Có Thể Là Do Phòng Thí Nghiệm 

Bị Nhiễm Bẩn  

 

Sau đợt thu hồi tự nguyện, Công Ty đã giao cho hai phòng thí nghiệm độc lập 

tiến hành rất nhiều xét nghiệm trên lô Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson bị thu 

hồi bằng phương pháp sử dụng Kính Hiển Vi Điện Tử Truyền Qua 

(Transmission Electron Microscopy, TEM), Nhiễu Xạ Tia X (X-Ray 

Diffraction, XRD) Phấn và Soi Hiển Vi Ánh Sáng Phân Cực (Polarized Light 

Microscopy, PLM).  

 

Bên cạnh việc sử dụng các phòng chuẩn bị tiêu chuẩn, một trong hai phòng thí 

nghiệm đã không tuân thủ quy trình chuẩn của mình khi sử dụng một phòng 

phụ. Tại phòng phụ này, họ đã chuẩn bị 5 mẫu và bước đầu 3 mẫu xét nghiệm 

trong số này cho kết quả dương tính với amiăng. Khi có phát hiện này, phòng 

thí nghiệm đã tiến hành điều tra và xác định rằng một máy điều hòa di động 

dùng trong khi chuẩn bị mẫu ở phòng phụ đã bị nhiễm amiăng. Không phát 

hiện thấy có amiăng trong bất cứ mẫu nào được chuẩn bị trong phòng tiêu 

chuẩn.  

 

Phát hiện này khẳng định tầm quan trọng của việc điều tra bất cứ kết quả xét 

nghiệm dương tính nào. Kể cả khi đã thận trọng tuân thủ các biện pháp an toàn 

thì vẫn có thể xảy ra tình trạng nhiễm amiăng trong quá trình chia tách, lưu trữ, 

chuẩn bị và phân tích mẫu, theo Hiệp Hội Kiểm Định Và Vật Liệu Hoa Kỳ, Tổ 

Chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế nhận định nhiễm bẩn là một mối lo trong phân tích 

amiăng (ASTM 6620-19, Thực Hành Tiêu Chuẩn Về Giới Hạn Phát Hiện 

Amiăng Dựa Trên Kiểm Đếm, tại đoạn 5.1.3(ii)). 

 Liên Hệ Báo Chí: 
 
 Ernie Knewitz 
(732) 524-1090  
media-
relations@its.jnj.com 
 
 Jake Sargent 
(202) 569-5086 
JSargen3@ITS.JNJ.com 
 
Liên Hệ Nhà Đầu Tư:  
 
Christopher DelOrefice  
(732) 524-2955  
 
Lisa Romanko  
(732) 524-2034 

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY 

https://www.jnj.com/johnson-johnson-consumer-inc-to-voluntarily-recall-a-single-lot-of-johnsons-baby-powder-in-the-united-states
https://www.astm.org/Standards/D6620.htm
https://www.astm.org/Standards/D6620.htm
mailto:media-relations@its.jnj.com
mailto:media-relations@its.jnj.com
mailto:JSargen3@ITS.JNJ.com


 

Công Ty đã đăng báo cáo về xét nghiệm nêu trên của mình. Những nội dung này 

có thể được truy cập tại địa chỉ FactsAboutTalc.com. 

 

Nhiều Thập Niên Xét Nghiệm Sản Phẩm Đều Không Tìm Thấy Amiăng 

Trong Phấn Rôm Trẻ Em Hiệu Johnson 

 

Công Ty có triển khai một tiêu chuẩn xét nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo bột 

talc dùng trong mỹ phẩm của mình được an toàn. Hàng nghìn xét nghiệm trong 

suốt hơn 40 năm qua, gồm cả xét nghiệm mới tháng trước của chính FDA, liên 

tục xác nhận rằng Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson không chứa amiăng. Bột talc 

của chúng tôi được chiết xuất từ nguồn quặng có xác nhận đáp ứng thông số kỹ 

thuật nghiêm ngặt, vượt xa so với tiêu chuẩn ngành. Công Ty và các nhà cung 

cấp của mình luôn xét nghiệm định kỳ để đảm bảo bột talc của chúng tôi không 

chứa amiăng. Bột talc của chúng tôi cũng đã được xét nghiệm và xác nhận là 

không chứa amiăng bởi nhiều phòng thí nghiệm độc lập, các trường đại học và cơ 

quan chức trách y tế trên toàn cầu. 

 

Trong 133 năm, các công ty thuộc Tập Đoàn Johnson & Johnson vẫn luôn cam 

kết đặt nhu cầu và sức khỏe của khách hàng lên trên hết và chúng tôi cũng sẽ tiếp 

tục làm vậy. 

 

Như đã công bố trước đây, với tâm lý đặc biệt thận trọng, chúng tôi đã thu hồi lô 

#22318RB Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson vào ngày 18/10. Nếu quý vị có thắc 

mắc về đợt thu hồi, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Người Tiêu Dùng của 

Johnson & Johnson tại địa chỉ www.johnsonsbaby.com hoặc gọi tới số +1 (866) 

565-2229. 

 

LƯU Ý GỬI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LIÊN QUAN TỚI TUYÊN BỐ MANG 

TÍNH DỰ ĐOÁN:  

Thông cáo báo chí này có các "tuyên bố mang tính dự đoán" như được định 

nghĩa trong Bộ Luật Cải Cách Tranh Tụng Về Chứng Khoán Tư Nhân Năm 1995 

liên quan tới kết quả của xét nghiệm sau này về đợt tự nguyện thu hồi một lô 

Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson. Người đọc nên thận trọng, không nên dựa vào 

những tuyên bố mang tính dự đoán này. Tuyên bố mang tính dự đoán trong thông 

cáo báo chí này được dựa trên những kỳ vọng ở hiện tại về sự kiện trong tương 

lai. Nếu các giả định cơ sở là không chính xác hay xuất hiện rủi ro hay bất ổn đã 

biết hoặc chưa biết, kết quả thực tế có thể có khác biệt căn bản với kỳ vọng và dự 

báo của JJCI và/hoặc Johnson & Johnson. Các rủi ro và bất chắc bao gồm nhưng 

không giới hạn ở: những lo ngại về hiệu lực và độ an toàn của sản phẩm dẫn đến 

việc thu hồi sản phẩm hoặc hành động của cơ quan quản lý; kiện cáo hay hành 

động của chính phủ gây bất lợi nghiêm trọng, bao gồm trường hợp liên quan tới 

khiếu nại về trách nhiệm đối với sản phẩm; sự không chắc chắn về thành công 

của sản phẩm mới và hiện tại; khả năng của công ty trong việc thực hiện thành 

công các kế hoạch chiến lược; khó khăn hoặc chậm trễ trong sản xuất, trong nội 

bộ hay trong chuỗi cung ứng; thay đổi về luật và quy định áp dụng; thay đổi về 

hành vi và xu hướng tiêu dùng của người mua sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức 

https://jjcloud.account.box.com/login?redirect_url=%2Ffolder%2F91631162057
https://www.johnsonsbaby.com/


khỏe; cơ quan chính phủ tăng cường kiểm tra kỹ lưỡng đối với ngành chăm sóc 

sức khỏe. Quý vị có thể tham khảo danh sách và mô tả thêm về những rủi ro, bất 

chắc này và các yếu tố khác trong Báo Cáo Thường Niên của Johnson & Johnson 

trên Biểu mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/12/2018, bao gồm 

các phần có tiêu đề "Lưu Ý Thận Trọng Về Tuyên Bố Mang Tính Dự Đoán" và 

"Mục 1A. Các Yếu Tố Rủi Ro," trong Báo Cáo Hàng Quý đệ trình gần đây nhất 

của công ty trên Biểu mẫu 10-Q và trong các hồ sơ đệ trình sau này của công ty 

lên Ủy Ban Chứng Khoán. 

 

Bản sao của những tài liệu này có sẵn trực tuyến tại địa chỉ www.sec.gov, 

www.jnj.com hoặc quý vị có thể yêu cầu từ Johnson & Johnson. Mọi tuyên bố 

mang tính dự đoán đưa ra trong thông cáo này chỉ áp dụng tại thời điểm ngày đưa 

ra thông cáo này. Johnson & Johnson Consumer Inc. và Johnson & Johnson đều 

không cam kết cập nhật bất cứ tuyên bố mang tính dự đoán nào sau khi có thông 

tin mới hay xảy ra các sự kiện hoặc diễn biến phát triển trong tương lai. Công ty 

từ bỏ một cách rõ ràng toàn bộ trách nhiệm liên quan tới các hành động được 

hoặc không được tiến hành dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung trong thông 

cáo báo chí này. 
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