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Công thức Abbott Nhắc lại: Thông tin cho Người tham gia WIC 
 

Tôi có thể mua công thức nào? 

Do việc thu hồi sữa công thức, những người tham gia WIC Oregon nhận được sữa công thức có 

thể tạm thời sử dụng thẻ WIC EBT của họ để mua các lựa chọn thay thế cụ thể. Nhấp vào đây để 

xem danh sách các lựa chọn thay thế công thức được phép. 

 

Nếu bạn cần mua sữa công thức bằng cách sử dụng quyền lợi WIC của mình: 

• Một lần nữa chúng tôi bắt đầu thấy các công thức bột Abbot trong các cửa hàng. Nếu bạn 

tìm thấy công thức được liệt kê trong quyền lợi của mình, bạn có thể mua nó bằng thẻ 

eWIC của mình. 

• Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn về việc mua các sản phẩm của Abbot, hãy kiểm tra số 

lô như hình dưới đây để kiểm tra các sản phẩm bị thu hồi. 

• Nếu bạn không thể tìm thấy công thức được liệt kê trên phúc lợi của bạn hoặc bất kỳ công 

thức thay thế, vui lòng gọi của bạn phòng khám WIC địa phương để khám phá các tùy 

chọn. 

 

Những sản phẩm nào đã bị thu hồi? 

• Vào tháng 2, Abbott đã ban hành lệnh thu hồi một số loại sữa bột dành cho trẻ em. Nếu 

bạn đã mua sữa công thức trước ngày 18 tháng 2 năm 2022, vui lòng kiểm tra xem nó có 

bị thu hồi hay không. Làm như vậy, 

• Nhập số lô vào trang web Thu hồi Similac: similacrecall.com 

hoặc 

• Gọi 1-800-986-8540  

Các sản phẩm bị ảnh hưởng có số lô với cả ba điều sau: 

• Hai chữ số đầu tiên từ 22 đến 37, và 

• Mã trên hộp chứa K8, SH hoặc Z2, và 

• Ngày hết hạn từ ngày 04/01/2022 trở lên. 

 

Nếu công thức bạn đã được gọi lại: 

• Do KHÔNG sử dụng công thức. 

Các tùy chọn để trao đổi hoặc thay thế nó là: 

• Gọi trực tiếp cho Abbott theo số 1-800-986-8540. 

• Kiểm tra với cửa hàng của bạn. WIC đã tạm thời chấp  

thuận các lựa chọn bổ sung để thay thế sữa công thức bị thu 

Ví dụ về số lô ở dưới cùng  

của sản phẩm có thể. 

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/ph/HealthyPeopleFamilies/wic/Pages/countyinfo.aspx
https://www.similacrecall.com/us/en/product-lookup.html
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hồi, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở cùng một sản phẩm, sản phẩm thay thế, 

hoàn lại tiền mặt / tín dụng cửa hàng để mua một công thức khác. 


