Frequently Asked Questions and Answers
Abbott Formula Recall 2022

Español / عربي
See the Temporary Choices for Powder Formula chart for your current WIC formula options.
1. Why is there a formula recall?
• The recall is due to a germ found at an Abbott facility that can cause infection in infants. Please visit the FDA
investigation site for more information.
2. Which formulas have been recalled?
• Similac, Alimentum, EleCare, and PM 60/40 powder formulas are included in the recall. To check if your
formula has been recalled, visit SimilacRecall.com.
3. What do I do if my baby is acting sick?
• If your child has used a recalled formula and has symptoms such as poor feeding, irritability, temperature
changes, jaundice, grunting breaths, abnormal movements, lethargy, rash, or blood in the urine or stool; call
your child's health care provider to report their symptoms and seek medical care right away.
4. Where can I find out more about Cronobacter sakazakii and Salmonella?
• More information about Cronobacter sakazakii.
• More information about Salmonella.
5. What should I do if my formula has been recalled?
• Click here to visit the Michigan WIC website for step-by-step instructions.
6. What are my options if the WIC formula on my Shopping List or benefit balance is not available at the store?
• See the Temporary Choices for Powder Formula chart for your current WIC formula options. If your child has
a special formula for a health need, contact your local WIC agency for help.
7. How long will these temporary choices be allowed?
• Until there is improved access to Abbott/Similac formulas.
8. What should I expect if I change my baby’s formula?
• Regular formulas are enough alike that most healthy babies can switch formulas without many problems.
It's normal to notice some changes at first. You may see more spit-up or diapers that smell or look different
and that can last for a few days.
• If the new formula does seem to bother your baby's stomach, call your local WIC clinic to talk about other
options. We suggest buying only 1-2 cans when you first try a new formula to make sure it's a good fit for
your baby.
• If you notice more serious symptoms like a rash, weight loss, blood or mucus in the diaper, or vomiting that
seems like more than spit-up, call your baby's doctor.
9. I’ve had trouble in the past with changing my baby’s formula. Will they have problems now?
• Your baby is continuing to grow and develop every day and may have outgrown formula problems.
10. Will my baby get the same amount of formula?
• The amount of formula your baby gets from WIC will not change.
This institution is an equal opportunity provider.

Preguntas y Respuestas Frecuentes
Retiro de Fórmula Abbott 2022
Conozca las Elecciones Temporarias del cuadro de Fórmula en Polvo para sus opciones actuales de fórmula del WIC.
1. ¿Por qué hay un retiro de fórmula?
• El retiro se debe a un germen encontrado en una instalación de Abbott que puede ocasionar infecciones a los
infantes. Para más información, por favor visite el sitio de investigación de la FDA.
2. ¿Cuáles fórmulas fueron retiradas?
• Las fórmulas en polvo Similac, Alimentum, EleCare, y PM 60/40 están incluidas en el retiro. Para controlar si su
fórmula fue retirada, visite SimilacRecall.com.
3. ¿Qué hago si mi bebé presenta síntomas de enfermedad?
• Si su hijo consumió fórmula retirada y presenta síntomas tales como una mala alimentación, irritabilidad, cambios
de temperatura, ictericia, respiración con gruñido, movimientos atípicos, letargo, sarpullido, o sangre en la orina
o heces, comuníquese con el proveedor de cuidado médico de su hijo para reportar sus síntomas y buscar
asistencia médico de inmediato.
4. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre Cronobacter sakazakii y Salmonella?
• Más información sobre Cronobacter sakazakii.
• Más información sobre Salmonella.
5. ¿Qué debo hacer si mi fórmula fue retirada?
• Haga clic aquí para visitar el sitio web del WIC y seguir intrucciones paso a paso.
6. ¿Cuáles son mis opciones si la fórmula del WIC de mi Lista de Compras o balance de beneficios no está disponible
en la tienda?
• Conozca las Elecciones Temporarias del cuadro de Fórmula en Polvo para sus opciones actuales de fórmula del
WIC. Si su hijo consume una fórmula especial debido a una necesidad de salud, comuníquese con su agencia local
del WIC para solicitar ayuda.
7. ¿Durante cuánto tiempo estarán autorizadas estas elecciones temporarias?
• Hasta que se cuente con un acceso mejorado a las fórmulas de Abbot/Similac.
8. ¿Qué debo esperar si cambio la fórmula de mi bebé?
• Las fórmulas regulares son muy similares, por lo cual la mayoría de los bebés saludables pueden intercambiar
fórmulas sin ningún tipo de problema. Es normal observar algunos cambios al principio. Es posible que observe
más regurgitaciones o pañales con olor o que se vean diferentes y eso podrá durar por varios días.
• Si la nueva fórmula parece alterar el estómago de su bebé, comuníquese a su clínica local del WIC para hablar
sobre otras opciones. Le sugerimos comprar sólo 1 o 2 latas al probar por primera vez una nueva fórmula para
asegurarse de que es adecuada para su bebé.
• Si observa síntomas más serios tales como sarpullido, pérdida de peso, sangre o mucosidad en el pañal, o vómitos
que parecen más intensos que una regurgitación, comuníquese con el médico de su bebé.
9. En el pasado tuve problemas para cambiar la fórmula de mi bebé. ¿Habrá problemas ahora?
• Su bebé continua creciendo y desarrollándose cada día y es posible que haya superado sus problemas con la
fórmula.
10. ¿Recibirá mi hijo la misma cantidad de fórmula?
• La cantidad que fórmula que su hijo recibe del WIC no cambiará.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

أسئلة وأجوبة متكررة
حول إنذار سحب منتجات الحليب االصطناعي "فورميوال" ماركة  Abbottمن األسواق في عام 2022
ّ
عرفي على اختيارات ماركات الحليب االصطناعي المتاحة لك حاليا ً من برنامج .WIC
اطلعي على الئحة االختيارات المؤقتة للحليب االصطناعي المجفّف لتت ّ
 .1لماذا هناك إنذار سحب منتجات الحليب االصطناعي من األسواق؟
تقر َر سحب المنتجات من األسواق بسبب اكتشاف وجود جرثومة في إحدى منشآت شركة  Abbottبوسعها أن تسبّب عدوى لألطفال الرضّع.
•
ّ
يُرجى زيارة موقع ( FDAإدارة الطعام والغذاء) اإللكتروني للحصول على مزيد من المعلومات حول التحقيقات التي قامت به.
أي ماركة من ماركات الحليب االصطناعي يت ّم سحبها من األسواق؟
.2
ّ
• ماركة  ،Similacو  ،Alimentumو  ،EleCareو  PM 60/40هي من بين ماركات الحليب االصطناعي المجفف التي يسري عليها إنذار
السحب من األسواق .لكي تتبيّني ما إذا كانت ماركة الحليب االصطناعي التي اشتريتيها قد صدر إنذار بسحبها من األسواق ،يمكنك زيارة الموقع
اإللكتروني التاليSimilacRecall.com :
 .3ماذا عل ّي أن أفعله لو بدى على تصرفات طفلي الرضيع احتمال إصابته بمرض؟
• إذا رضع طفلك الرضيع من نوع حليب اصطناعي يسري عليه إنذار السحب من األسواق وبدأ رضيعك يعاني من أعراض مثل عدم االهتمام
برضاعة الحليب ( ،)Poor Feedingأو التهيّج ،أو تغيّرات في درجة حرارة الجسم ،أو اليرقان ،أو صعوبة في التنفس Grunting ( -
 ،)Breathsأو إظهار حركات غير طبيعية ،أو نعاس وخمول ( ،)Lethargyأو طفح جلدي ،أو دم في البول أو البراز؛ فعليك االتصال بمقدّم
الرعاية الصحية لطفلك لإلبالغ عن أعراضه وأحرصي على اإلسراع في طلب الرعاية الطبية على الفور.
 .4أين يمكنني اال ّ
طالع على مزيد من المعلومات عن جرثومت ّي ( Cronobacter sakazakiiكرونوبَ ْكتَر ساكازاكي) و ( Salmonellaسالمونيلال)؟
• للحصول على مزيد من المعلومات عن .Cronobacter sakazakii
• للحصول على مزيد من المعلومات عن .Salmonella
 .5ماذا عل ّي أن أفعله لو كانت عبوة الحليب االصطناعي التي اشتريتها يسري عليها إنذار السحب من األسواق؟
• يُرجى النقر هنا لزيارة الموقع اإللكتروني لبرنامج  Michigan WICللحصول على تعليمات مشروحة بالتفصيل لك خطوة بخطوة.
التسوق أو رصيد االستحقاقات الخاص بي
 .6ما هي الخيارات ال ّمتاحة لي لو كانت عبوة الحليب االصطناعي المحددة لي من برنامج  WICعلى قائمة
ّ
غير موجودة في المتجر؟
ّ
عرفي على خيارات الحليب االصطناعي ال ُمتاحة لك حاليا ً من برنامج
ت
لت
المجفف
االصطناعي
للحليب
المؤقتة
االختيارات
اطلعي على الئحة
•
ّ
 .WICإذا كان لدى طفلك الرضيع حليب اصطناعي خاص محدّد له الحتياجاته الصحيّة ،فيجب عليك االتصال بوكالة برنامج  WICالمحلية التي
تذهبين إليها لطلب المساعدة منها في هذا الشأن.
 .7كم سيدوم السماح بهذه الخيارات المؤقتة؟
• حتى يت ّم تحسين الوصول إلى حليب اصطناعي ماركة  Similacمن شركة .Abbott
 .8ماذا ينبغي عل ّي أن أتوقّعه إذا قمت بتغيير ماركة الحليب االصطناعي لطفلي؟
• تُعتبر تركيبات ماركات الحليب االصطناعي العادية كافية على حد سواء حيث يمكن لمعظم األطفال الرضّع األصحاء الرضاعة من ماركة حليب
التعرض لمشاكل كثيرة .من الطبيعي أن تالحظي بعض التغييرات في البداية .قد ترين مزيدا ً من البصاق أو حفاضات
اصطناعي أخرى دون
ّ
تنبعث منها الروائح الكريهة أو يبدو شكلها مختلفا ً لك ويمكن أن يدوم ذلك لبضعة أبام.
• إذا تبيّن لك أن ماركة الحليب االصطناعي بدأت تزعج معدة طفلك ،فعليك االتصال بعيادة  WICالمحلية التي تذهبين إليها للتحدّث عن الخيارات
تجربين ماركة حليب اصطناعي جديدة لتتأكدي بأنها مناسبة لطفلك.
األخرى المتاحة لك .نقترح عليك شراء عبوة واحدة أو عبوتين فقط عندما ّ
• وإذا الحظتي أعراضا ً أكثر خطورة كطفح جلدي أو فقدان الوزن أو وجود دم أو مخاط في الحفاض أو قيء يبدو على شكل أكثر من البصاق،
فعليك االتصال بطبيب طفلك.
 .9لقد واجهت مشكلة في الماضي عندما قمت بتغيير ماركة الحليب االصطناعي التي يرضعها طفلي .فهل سيعاني طفلي من مشاكل اآلن؟
ّ
تخطى المشاكل الناجمة عن الحليب االصطناعي.
نموه قد
نموه ونمائه يوما ً بعد يوم ،ويجوز أن ّ
• يستمر طفلك في ّ
 .10هل سيحصل طفلي الرضيع على نفس الكمية من الحليب االصطناعي؟
• لن تتغيّر كميّة الحليب االصطناعي التي يحصل عليها طفلك من برنامج .WIC
هذه المؤسسة ملتزمة بتكافؤ الفرص في األعمال التي تقدّمها.

