18 lutego 2022 r.

FDA ostrzega, by nie używać preparatów w proszku dla niemowląt Similac, Alimentum i
EleCare wyprodukowanych w zakładzie Abbott Nutrition w Sturgis w stanie Michigan
Departament Zdrowia Hrabstwa DuPage (DuPage County Health Department, DCHD) zawiadamia, że amerykańska
Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) ostrzega konsumentów, by nie używali niektórych
preparatów w proszku dla niemowląt wyprodukowanych w zakładzie Abbott Nutrition w Sturgis w stanie Michigan,
w związku z dochodzeniem w sprawie czterech przypadków choroby u niemowląt. Wszystkie te przypadki wymagały
hospitalizacji, a w jednym przypadku do śmierci mogły przyczynić się bakterie z rodzaju Cronobacter.
Rodzice i opiekunowie powinni wyrzucić preparaty w proszku dla niemowląt Similac, Alimentum lub EleCare, jeśli:
•
•
•

pierwsze dwie cyfry kodu to liczba od 22 do 37; oraz
kod na opakowaniu zawiera jedną z kombinacji znaków K8, SH lub Z2; oraz
data ważności to 4-1-2022 (kwiecień 2022 r.) lub późniejsza.

Aby dowiedzieć się, czy posiadany produkt jest objęty tym wycofaniem, należy odwiedzić stronę internetową
similacrecall.com i wpisać kod znajdujący się na spodzie opakowania lub zadzwonić pod numer +1-800-986-8540 (USA) i
postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. W przypadku już spożytego produktu nie jest konieczne podejmowanie
żadnych działań.
Bakterie Cronobacter mogą powodować poważne, zagrażające życiu infekcje (sepsa) lub zapalenie opon mózgowych
(zapalenie błon, które chronią mózg i kręgosłup). Objawy sepsy i zapalenia opon mózgowych mogą obejmować brak
apetytu, drażliwość, zmiany temperatury, żółtaczkę (żółta skóra i białka oczu), stękanie przy oddychaniu i nietypowe
ruchy. Zakażenie Cronobacter może również powodować uszkodzenia jelit i rozprzestrzeniać się poprzez krew do innych
części ciała.
Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy powiadomić lekarza dziecka i niezwłocznie zwrócić się o
pomoc medyczną dla dziecka.
Więcej informacji na temat Cronobacter i preparatów dla niemowląt jest dostępnych na stronie internetowej Ośrodków
ds. Kontroli nad Chorobami (Centers for Disease Control, CDC). FDA będzie przekazywać informacje dotyczące
bezpieczeństwa konsumentów w miarę ich dostępności.
DCHD zdecydowanie zaleca, aby klienci z grupy kobiet, niemowląt, dzieci (Women, Infant, Child, WIC) skontaktowali się
ze swoim dostawcą WIC w celu uzyskania dodatkowych informacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o
kontakt z Departamentem Zdrowia Hrabstwa DuPage pod numerem telefonu (630) 682-7400.

