
ن عدم استخدام أنواع معّين من الحل�ب االصطنا�ي  ("فورميوال") المجفف  ة �جب ع� المستهل�ني
كة   ي تنتجها �ش

و            EleCareو    Alimentumو    Similac، بما فيها كل من ماركة  Abbottاليت
PM 60/40 .    موقع الـ  ُير�� ز�ارةFDA   (إدارة الغذاء والدواء) لالّطالع ع� النص ال�امل إلشعار

 : ي التا�ي
وىن  .recall noticeسحب المنتجات من األسواق بالنقر ع� الرابط اإلل��ت

ي 
كة تقّرَر سحب المنتجات من األسواق �سبب ا�تشاف وجود جرثومة �ف   Abbottإحدى منشآت �ش

 ب عدوى لألطفال الرّضع. بوسعها أن �سبّ 

ّ أن أفعله؟   ماذا ع�ي
�ت فعً� عبوة .  لقد اش�ت  حل�ب اصطنا�ي

. عندي أستحقاقات متبق�ة للحل�ب األصطال يزال  ي
ي بطاقيت

 نا�ي �ن
اء   PM 60/40أو  .Elecare Jrأو  Elecareأو  Alimentumأو   Similacلدّي استحقاقات ل�ش

 
اء   :   عبوةإذا قمت فعً� ��ش  حل�ب اصطنا�ي

 
ي ما إذا كانت  .1 ف المنتجات  عبوة�جب عل�ك أن تتبّييف �تيها من بني ي اش�ت ي الحل�ب االصطنا�ي اليت اليت

السحب من األسواق عن ط��ق التحقق من ال�ود (الرمز) المطب�ع ع� الوجه  ��ي عليها إنذار 
 .  العبوة األسفل من 

 للسحب إذا كان: 
�
 ُ�عت�ب المنتج خاضعا

ن من ال�ود من  •   و، 37إ�  22أول رقمني
ن حروف وأرقام ال�ود المطب�ع ع� الع  •  و ، Z2، أو SH، أو K8 بوةمن بني
 ، أو بعد ذلك. 2022أب��ل  1تار�ــــخ انتهاء الصالح�ة هو   •

 

 
 
 

ي التا�ي 
وىف  النقر ع� الرابط اإلل��ت

�
ي ما إذا كانت   Similacrecall.com  : �مكنك أ�ضا لتتبّييف

�تيها قد صدر إنذار �سحبها من األسواق.  عبوة ي اش�ت   الحل�ب االصطنا�ي اليت

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/abbott-voluntarily-recalls-powder-formulas-manufactured-one-plant?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.similacrecall.com/us/en/home.html


ي ��ي عليها إنذار السحبإذا كان .2
ن المنتجات اليت فإن أ�ع ، ت عبوة حليبك االصطنا�ي من بني

داد ثمنها أو استبدالها �ي  ي تّم فتحها، إ� المتجرأعادتها، وأعادة ط��قة الس�ت
 .* العبوات اليت

إلعادة المنتجات الواجب سحبها من األسواق، مثل استبدالها   تعل�مات خاصةلدى كل متجر  •
 أو رّد ثمنها.  بمنتج آخر أو إعطاء رص�د دائن من المتجر

ي يتمتّ  WICع عمالء برنامج يتمتّ  • ع بها جميع ال��ائن اآلخ��ن. �جب ع� المتاجر بنفس الحقوق اليت
 ة الناس. كما تّتبعه لبق�ّ   WICأن تّتبع نفس العمل�ة السار�ة ع� المنتجات المسح��ة لعمالء 

وري اإلفصاح أن  • اؤها عبوةل�س من ال�ف برنامج   من أستحقاقاتالحل�ب االصطنا�ي قد تّم �ش
WIC . 

اؤها من متاجر أخرى أو �مكن أقد ال تقبل بعض المتاجر عبوات الحل�ب اال  • ي تّم �ش   نصطنا�ي اليت
اء. تقد�م تطلب   بالمتجر واالستفسار عن عمل�ة االتصال مسبّ من األفضل إ�صال ال�ش

�
رّد قا

ي إرجاعالمنتجات 
ي إل�ه. و�ذا واجهت صع��ة �ف   ،العبوة الخاصة بالمتجر الق��ب لك قبل أن تذهيب

�ب االتصال بالرقم ي   2 رقم واخت�ار الخ�ار  1636-942-800-1 ف�يُ
ي التحّدث مع أحد موظ�ف وأطليب

ي هذا األمر. Vendor Staffالموّردين ( 
 ) للمساعدة �ف

 
�تيها،  *مالحظة:  ي اش�ت ي قادرة ع� الذهاب إ� المتجر لرّد علبة الحل�ب االصطنا�ي اليت

إذا لم تكوىف
 : ي التا�ي

وىف داد ثمنها بالنقر ع� الرابط اإلل��ت و�ذا قمت  . Similacrecall.comف�مكنك طلب اس�ت
 بذلك، ف

�
�ي أي تكلفة إلرجاعها، وقد الحل�ب االصطنا�ي دون أن تتحمّ  عبوة إرجاعب منك سيتطل

داد ثمنها عدة أسابيع.   �ستغرق اس�ت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.similacrecall.com/us/en/home.html


 
ن من المجفف إذا كانت استحقاقات الحل�ب االصطنا�ي    Cardاالستحقاقات الم�وفة لك ع� بني

WIC EBT  لك من برنامج 
�
ون�ا    ): WIC(بطاقة االستحقاقات المحّولة إل��ت

 
اء أي ماركة أخرى من ماركات الحل�ب االصطنا�ي المجفف باستخدام  WIC برنامج اآلن س�سمح لك �ش

ط أن تكون ماركة حليبك االصطنا�ي ُمدرجة أدناە.  WICاالستحقاقات الم�وفة لك من برنامج  ال �ش
  ) الخاصة بك. Food Package�لزم األمر تغي�ي حزمة الغذاء (

 
ي نها�ة هذە الوث�قةاستخد�ي الجدول  .1

ي اس �ف   Similacم الحل�ب االصطنا�ي المجفف ماركة لتتبّييف
ي رص�د استحقاقاتك ( 

 . WIC) من برنامج Benefit Balanceالُمدرج �ف
اء أي ماركة من ماركات الحل�ب االصطنا�ي المجفف  WIC EBT Card استخد�ي بطاقة .2 ل�ش

 . كخ�ارات لذلك الحل�ب االصطنا�ي الظاهرة  
�ــها،  .3 ي �ش�ت ف حل�ب اصطنا�ي  سيتموحسب وزن العبوة اليت من   Similacماركة ط�ح عبوة أو عبوتني

 . تفاص�ل ُير�ب االّطالع ع� الجدول أدناە لم��د من الاستحقاقاتك. رص�د 
 

 
ز (  أنواع الحل�ب تأثر تلم 

�
) أو الحل�ب االصطنا�ي الجاهز Liquid Concentrateاالصطنا�ي السائل المرك

ي Ready-to-Feedلإلرضاع ( 
) بهذا السحب من األسواق، ول�ن قد �كون من الصعب العثور عليها �ف

 
�
ف تغي�ي حزمة  المتاجر. إذا كانت حزمة الغذاء الخاصة بك تنص ع� سائل مرك ز أو جاهز لإلرضاع وترغبني

ف إليها.  WICف، فعل�ك االتصال بع�ادة الغذاء إ� حل�ب اصطنا�ي مجفّ  ي تذهبني  اليت
 

 ومنها لم تتأثر به ع� اإلطالق،   إ�ّ ب�نذار السحب  Similacأنواع الحل�ب االصطنا�ي ماركة  تأثرت
�
جزئ�ا

ف وجود أنواع معّينة من حل�ب   االصطنا�ي ع� رفوف المتاجر.  Similacولذلك، فقد تالحظني
 

 
�
رت جزئ�ا

ّ
 ف التال�ة:    أنواع الحل�ب االصطنا�ي المجفّ   تأث
•  Similac Sensitive powder  أونصة  12,5وزن 
• Similac Advance powder  أونصة  12,4وزن 
• Similac PM 60/40 powder  مطب�ع   من دفعة إنتاج�ةأونصة (فقط العبوات  14,1وزن

 )LOT #27032K80عليها 
 

 
�
 أنواع الحل�ب االصطنا�ي التال�ة: لم تتأثر أبدا

• Isomil  
• NeoSure 
زة والجاهزة لإلرضاع •

�
 جميع أنواع السوائل المرك



 

ي ال ��ي عليها إنذار السحبف�ما �خص أنواع الحل�ب االصطنا�ي 
ي المساعدة من األسواق اليت ، أطليب

ك عامل   من عّمال المتجر إذا لم �ستط��ي العثور ع� ن�ع حليبك االصطنا�ي ع� رفوف المتجر. و�ذا أخ�ب
ف إليها.   WICالمتجر بعدم وجودە، فعل�ك االتصال بع�ادة  ي تذهبني  اليت

 

اء حل�ب اصطنا�ي ماركة  ، أو  Alimentum، أو Similacإذا كانت استحقاقاتك تنص ع� �ش
EleCare  أوEleCare Jr  أوPM 60/40 : 

�مكن لمقّدم الرعا�ة الصح�ة لطفلك الرضيع أن �ساعدك ع� إ�جاد ن�ع حل�ب اصطنا�ي مماثل  .1
ي 

ّ ي منه أو منها �ليب نامج    احت�اجات طفلك. اطليب تعبئة طلب ن�ع حل�ب اصطنا�ي وغذاء خاص ل�ب
WIC  جد�د : ي التا�ي

وىف  Special Formula and، �مكن إ�جاد نموذج الطلب ع� الرابط اإلل��ت
Food Request  ،إ� ع�ادة  و�رسالهWIC   .ف إليها ي تذهبني  اليت

ب�ضافة ن�ع الحل�ب االصطنا�ي الجد�د إ� استحقاقاتك  WICس�قوم موظفو برنامج  .2
 و�ساعدونك ع� إ�جادە. 

 
 مالحظة هامة: 

إذا رضع طفلك الرضيع من ن�ع حل�ب اصطنا�ي ��ي عل�ه إنذار السحب من األسواق و�دأ رض�عك  
ي من أعراض

ي درجة حرارة الجسم، )، أو Poor Feeding(  الرضاعة الضع�فةمثل  �عاىن
ات �ف التهّيج، أو تغ�يّ

ي التنفس  ( 
قان، أو صع��ة �ف حركات غ�ي طب�ع�ة، أو نعاس وخمول  إظهار )، أو Grunting Breathsأو ال�ي

 )Lethargy  از؛ فعل�ك االتصال بمقّدم الرعا�ة الصح�ة لطفلك ي البول أو ال�ب
)، أو طفح جلدي، أو دم �ف

ي طلبأحر�ي ع� و لإلبالغ عن أعراضه 
 . الرعا�ة الطب�ة ع� الفور  اإل�اع �ف

  

https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/DCH-1326_MedDocForm_Final_528879_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/DCH-1326_MedDocForm_Final_528879_7.pdf


 

 

 

 

 

  

ف، سار�ة المفعول ابتداًء من 
ّ
 2022 مارس 9خ�ارات مؤقّتة ألنواع الحل�ب االصطنا�ي ("فورميوال") المجف

كة  اء ماركات الحل�ب االصطنا�ي التال�ة باستخدام االستحقاقات من بطاقة Abbottنظرا� إلنذار سحب المنتجات من األسواق الصادر من �ش  حيت إشعار آخر. WIC EBT، �مكن �ش
ف من الحل�ب االصطنا�ي ماركة  اؤها، فسيتّم ط�ح عبوة واحدة أو عبوتني ي تّم �ش  . من رص�د االستحقاقات - ُير�ب االّطالع أدناەSimilacواعتمادا� ع� وزن العبوة اليت

 

إذا كان رص�د االستحقاقات 
ن :WICمن  اء:  يبنيّ  آخر ل�ش

�
 هناك خ�ارا

 
 
 
 

 
Similac Advance 
12.4 oz powder can 

Parent’s Choice 
Advantage (Walmart) 

12.4 oz powder can 
 

 

Parent’s Choice Infant 
(Walmart) 

12.5 oz powder can 
 

 

Gerber Good Start 
Gentle 

12.7 oz powder can 
 

 

Gerber Good Start 
GentlePro 

32 oz powder can 

 
UPC: 050000472635 

ف ( حتسب عبوتني
ُ
)2ت  

Meijer Infant 
12.5 oz powder can 

 

 
 

 

 
UPC: 070074559582 

UPC: 078742058573 
حتسب عبوة واحدة (

ُ
)1ت   

UPC: 078742016610 
حتسب عبوة واحدة (   
ُ
 )1ت

UPC: 050000216673 
حتسب عبوة واحدة (

ُ
)1ت   

UPC: 708820617018 
حتسب عبوة واحدة (

ُ
)1ت   

CVS Health Advantage 
12.4 oz powder can 

 

 
 

Enfamil Infant 
12.5 oz powder can 

 

 
 

Enfamil Reguline 
12.4 oz powder can 

 

 
 

Enfamil Enspire 
27.4 oz powder can 

 

 

Enfamil Enspire 
30 oz powder refill pack 

 

 
 UPC: 050428306444 UPC: 300871365421 UPC: 300875111321 UPC: 300875126820 UPC: 300875120415 
حتسب عبوة واحدة ( 

ُ
)1ت حتسب عبوة واحدة (  

ُ
حتسب عبوة واحدة (  )1ت

ُ
)1ت ف (   حتسب عبوتني

ُ
)2ت ف (  حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

Enfamil NeuroPro 
28.3 oz powder can 

Enfamil NeuroPro 
31.4 oz powder refill pack 

Enfamil Infant 
29.4 oz powder can 

Similac Advance 
30.8 oz powder can 

 

 
 

UPC: 070074585864 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

Similac 360 Total Care 
30.8 oz powder can 

Similac Pro-Advance 
30.8 oz powder can 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPC: 300875121092 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 300875121115 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 300875121276 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 070074681177 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 070074664385 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

 

ي تقّدمها. ي األعمال اليت
مة بتكافؤ الفرص �ف ف  هذە المؤسسة مل�ت

 
 



 

  

ف، سار�ة المفعول ابتداًء من 
ّ
 2022 مارس 9خ�ارات مؤقّتة ألنواع الحل�ب االصطنا�ي ("فورميوال") المجف

كة  اء ماركات الحل�ب االصطنا�ي التال�ة باستخدام االستحقاقات من بطاقة Abbottنظرا� إلنذار سحب المنتجات من األسواق الصادر من �ش  حيت إشعار آخر. WIC EBT، �مكن �ش
ف من الحل�ب االصطنا�ي ماركة  اؤها، فسيتّم ط�ح عبوة واحدة أو عبوتني ي تّم �ش  . من رص�د االستحقاقات - ُير�ب االّطالع أدناەSimilacواعتمادا� ع� وزن العبوة اليت

 

إذا كان رص�د االستحقاقات 
ن :WICمن    يبنيّ

اء:  آخر ل�ش
�
 هناك خ�ارا

 
Parent’s Choice Gentle 

(Walmart) 
12 oz powder can 

Parent’s Choice 
Complete Comfort 

(Walmart) 
29.8 oz powder can 

 
UPC: 681131350204 

ف ( حتسب عبوتني
ُ
 )2ت

Similac Pro-Total 
Comfort 

29.8 oz powder can 

Comforts Gentle 
(Kroger) 

33.2 oz powder can 

Enfamil Gentlease 
12.4 oz powder can 

  

 

 

 

 

 

 

 

 UPC: 078742012650 
حتسب عبوة واحدة (

ُ
)1ت   

UPC: 070074669380 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 041260381249 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 300875100691 
حتسب عبوة واحدة (

ُ
)1ت  

 
Similac Total Comfort 

12.6 oz powder can 

Gerber Good Start 
SoothePro 

12.4 oz powder can 

Gerber Good Start 
SoothePro 

30.6 oz powder can 

Meijer Gentle 
12.5 oz powder can 

Meijer Baby 
Complete Comfort 
29.8 oz powder can 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UPC: 070074626000 UPC: 050000624003 
حتسب عبوة واحدة (

ُ
)1ت   

UPC: 050000494989 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 708820617025 
حتسب عبوة واحدة (

ُ
)1ت   

UPC: 719283955951 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

 Enfamil Gentlease 
27.7 oz powder can 

Enfamil NeuroPro 
Gentlease 

27.4 oz powder can 

Enfamil NeuroPro 
Gentlease 

30.4 oz powder refill pack 

Enfamil Enspire 
Gentlease 

29 oz powder refill pack 

 

 

 

 

  

 

 
 UPC: 300875121252 

ف ( حتسب عبوتني
ُ
)2ت  

UPC: 300875121214 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 300875121238 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 300875123553 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

 

ي تقّدمها. ي األعمال اليت
مة بتكافؤ الفرص �ف ف  هذە المؤسسة مل�ت

 
 



 

ف، سار�ة المفعول ابتداًء من 
ّ
 2022 مارس 9خ�ارات مؤقّتة ألنواع الحل�ب االصطنا�ي ("فورميوال") المجف

كة  اء ماركات الحل�ب االصطنا�ي التال�ة باستخدام االستحقاقات من بطاقة Abbottنظرا� إلنذار سحب المنتجات من األسواق الصادر من �ش  حيت إشعار آخر. WIC EBT، �مكن �ش
ف من الحل�ب االصطنا�ي ماركة  اؤها، فسيتّم ط�ح عبوة واحدة أو عبوتني ي تّم �ش  . من رص�د االستحقاقات - ُير�ب االّطالع أدناەSimilacواعتمادا� ع� وزن العبوة اليت

 

إذا كان رص�د االستحقاقات 
ن :WICمن  اء:  يبنيّ  آخر ل�ش

�
 هناك خ�ارا

 
 
 
 

 
Similac Sensitive 
12.5 oz powder can 

Parent’s Choice 
Sensitivity (Walmart) 

12 oz powder can 
 

 

Enfamil NeuroPro 
Sensitive 

29.4 oz powder refill pack 

 
UPC: 300875124543 

ف ( حتسب عبوتني
ُ
)2ت  

CVS Sensitivity 
33.2 oz powder can 

 

 

Comforts Sensitivity 
(Kroger) 

33.2 oz powder can 
 

 

Meijer Baby Sensitivity 
33.2 oz powder can 

 

 
 

 
UPC: 070074575414 

UPC: 078742032542 
حتسب عبوة واحدة (

ُ
)1ت   

UPC: 050428534144 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 041260381232 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 719283219855 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

Similac Pro-Sensitive 
29.8 oz powder can 

 

 

Similac Sensitive 
29.8 oz powder can 

 

 

UPC: 070074629520 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

Similac 360 Total 
Care Sensitive 

30.2 oz powder can 

 
UPC: 070074681238 

ف ( حتسب عبوتني
ُ
)2ت  

Tippy Toes Sensitivity 
33.2 oz powder can 

 

 
 

UPC: 036800449022 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

 

 UPC: 070074664408 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

 
Similac for Spit-Up 

12.5 oz powder can 
 

 

Enfamil A.R. 
12.9 oz powder can 

 

 

Enfamil A.R. 
27.4 oz powder can 

 

 

Enfamil A.R. 
30.4 oz powder refill pack 

 

 

Parent’s Choice AR 
(Walmart) 

32.2 oz powder can 
 

 

 

UPC: 070074509600 UPC: 300870201423 
حتسب عبوة واحدة (

ُ
)1ت   

UPC: 300875126424 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 300875100967 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

UPC: 681131130776 
ف ( حتسب عبوتني

ُ
)2ت  

 

ي تقّدمها. ي األعمال اليت
مة بتكافؤ الفرص �ف ف  هذە المؤسسة مل�ت

 
 



ف، سار�ة المفعول ابتداًء من 
ّ
 2022 مارس 9خ�ارات مؤقّتة ألنواع الحل�ب االصطنا�ي ("فورميوال") المجف

كة  اء ماركات الحل�ب االصطنا�ي التال�ة باستخدام االستحقاقات من بطاقة Abbottنظرا� إلنذار سحب المنتجات من األسواق الصادر من �ش  حيت إشعار آخر. WIC EBT، �مكن �ش
ف من الحل�ب االصطنا�ي ماركة  اؤها، فسيتّم ط�ح عبوة واحدة أو عبوتني ي تّم �ش  . من رص�د االستحقاقات - ُير�ب االّطالع أدناەSimilacواعتمادا� ع� وزن العبوة اليت

إذا كان رص�د االستحقاقات 
ن : WICمن  اء: يبنيّ  آخر ل�ش

�
 هناك خ�ارا

Similac Soy Isomil 
Gerber Good Start 

Gentle Soy 
Enfamil ProSobee 
12.9 oz powder can 

 أو      

UPC: 300871214415 
حتسب عبوة واحدة

ُ
  ت

12.4 oz powder can 12.9 oz powder can 

ف منتجات Similac Soy Isomil  �كونال  المجّفف من بني
Similac ي ��ي عليها إنذار السحب من األسواق. و�ذا لم  اليت

، ف�مكنك اخت�ار واحدا� من Isomil �ستط��ي العثور ع� 
 .الخ�ارات األخرى الُمتاحة لك

حتسب عبوة واحدة
UPC: 050000035304 UPC: 070074569765 

  ت

أنظري إ� رص�د االستحقاقات 
الخاص بك لتحّددي عدد 

 العبوات.

ن  �مكنك الخلط والمطابقة بني
 وزن العبوات.

اوح 1عبوة واحدة ( ة (ي�ت ) كب�ي
ن    أونصة)33,2 و 27,4وزنها بني

= 
اوح وزن 2عبوتان ( تان (ي�ت ) صغ�ي

ن    أونصة)12,9 و 12الواحدة بني

إذا تب�تّ لد�ك عبوة واحدة 
اء عبوة  فقط، ف�مكنك �ش

ة.  واحدة صغ�ي

10 = 5 

9 = 1 + 4 

9= 5 + 2 




