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 FDAنے خبردار کیا ہے کہ سمیالک ،ایلیمینٹم ،یا ایلی کیئر پاؤڈرڈ انفینٹ فارمولے استعمال نہ کریں۔
ایبٹ نیوٹریشنز سٹرگس ،مشی گن ،سہولت میں بنایا گیا۔
) DuPage County Health Department (DCHDمشورہ دے رہا ہے کہ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن صارفین کو خبردار کر رہی ہے کہ وہ
 Abbott Nutrition's Sturgis، Michiganمیں بنائے گئے کچھ پاؤڈر بچوں کے فارمولوں کو استعمال نہ کریں جو بچوں کی چار بیماریوں کی
تحقیقات کے درمیان ہے۔ ان شکایات سے متعلق چاروں کیسز کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور ایک کیس میں کرونو بیکٹر کی موت ہو سکتی ہے۔
والدین اور نگہداشت کرنے والوں کو  ،Similac، Alimentumیا  EleCareپاؤڈر بچوں کے فارمولوں کو ضائع کرنا چاہیے اگر:
•
•
•

کوڈ کے پہلے دو ہندسے  22سے  37تک ہیں؛ اور
کنٹینر پر کوڈ  K8، SHیا  Z2پر مشتمل ہے؛ اور
میعاد ختم ہونے کی تاریخ ( 4-1-2022اپریل  )2022یا اس کے بعد کی ہے۔

یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ کے پاس موجود پروڈکٹ اس یاد میں شامل ہے ،مالحظہ کریں۔ similacrecall.comاور پیکیج کے نیچے کوڈ ٹائپ کریں،
یا کال کریں ).U.S(+1-800-986-8540اور فراہم کردہ ہدایات پر عمل کریں .پہلے استعمال شدہ مصنوعات کے لیے کسی کارروائی کی ضرورت نہیں
ہے۔
 Cronobacter bacteriaشدید ،جان لیوا انفیکشن (سیپسس) یا گردن توڑ بخار (دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی حفاظت کرنے والی جھلیوں کی سوزش) کا
سبب بن سکتا ہے۔ سیپسس اور گردن توڑ بخار کی عالمات میں ناقص خوراک ،چڑچڑاپن ،درجہ حرارت میں تبدیلی ،یرقان (جلد کا پیال ہونا اور آنکھوں
کی سفیدی) ،سانسیں اور غیر معمولی عالمات شامل ہو سکتی ہیں۔ Cronobacterانفیکشن آنتوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور خون کے ذریعے
جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتا ہے۔
اگر آپ کا بچہ ان عالمات میں سے کسی کا سامنا کر رہا ہے ،تو آپ کو اپنے بچے کے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو مطلع کرنا چاہیے اور
اپنے بچے کے لیے فوری طور پر طبی دیکھ بھال حاصل کرنا چاہیے۔
مذید CDC’s information on Cronobacter and infant formulaکی ویب سائٹ پر دستیاب ہے FDA .صارفین کی حفاظت کی معلومات جیسے
ہی دستیاب ہو جائے گا فراہم کرے گا۔
 DCHDپرزور مشورہ دیتا ہے کہ خواتین ،شیرخوار ،بچہ ( )WICکالئنٹس اضافی معلومات کے لیے اپنے  WICفراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔ اضافی
معلومات کے لیے براہ کرم  DuPage County Health Departmentکو )630( 682-7400پر کال کریں۔

