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Libero Touch -puhdistuspyyhkeiden
analyysitulokset
Essityn takaisin vedettyjen Libero Touch -puhdistuspyyhkeiden sisältämät bakteerit
on nyt analysoitu. Alustavien tulosten mukaan haitallisten terveysvaikutusten riski
on vähäinen. Puhdistuspyyhkeet vedettiin takaisin myymälöistä ja kuluttajilta
keskiviikkona 20. helmikuuta varotoimenpiteenä, koska sisäisissä tutkimuksissa
havaittiin, että bakteeripitoisuudet ovat kohonneet.
Puhdistuspyyhe sisältää aina bakteereita. Tämä on täysin luonnollista. Pitoisuudet eivät
kuitenkaan saa olla liian korkeita. Tässä tapauksessa bakteeripitoisuudet ylittivät
asettamamme raja-arvot. Siksi tuotteen sisältämät bakteerit on analysoitu myös ulkoisesti.
Löydetyt bakteerit eivät yleensä aiheuta sairauksia. Ne voivat kuitenkin tietyissä
tapauksissa aiheuttaa infektioita, esimerkiksi jos immuunipuolustusjärjestelmän teho on
heikentynyt tai jos henkilöllä on kroonisia keuhkosairauksia, kuten kystinen fibroosi. Jos
epäillään sairastumista, on suositeltavaa hakeutua lääkärin vastaanotolle.
Puhdistuspyyhkeistä on löydetty Staphylococcus pasteuri- ja Burkholderia tropica bakteereita.
Näitä bakteereita on arkisessa lähiympäristössä ja itsessämme.
Esimerkiksi Staphylococcus pasteuri -bakteereita on tavallisesti iholla.
Burkholderia tropica -bakteereita on vesijohtoverkostoissa, suihkuletkuissa, vesilukoissa,
putkissa ja vastaavissa kohteissa.
-

Jos olemme aiheuttaneet huolestuneisuutta, olen erittäin pahoillani. Mikään ei ole
tärkeämpää kuin lasten terveys ja turvallisuus, joten emme ota riskejä. Siksi
puhdistuspyyhkeet vedettiin takaisin heti havainnon jälkeen. Olemme
keskeyttäneet kaiken tuotannon. Ryhdymme kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin,
jotta varmistetaan, että tämä ei toistu, kertoo Jennie Andersson, joka vastaa
Essityllä Liberon tuoteturvallisuudesta.

Kuluttajia, jotka eivät vielä ole lopettaneet Libero Touch -puhdistuspyyhkeiden
käyttämistä, kehotetaan edelleen lopettamaan niiden käyttäminen heti ja palauttamaan
ne.

Palauta tuotteet maksutta osoitteeseen Libero Kuluttajapalvelu, ASIAKASPALAUTUS
603012 Westlog Oy, Raisionkaari 50, 21200 Raisio. Liitä mukaan osoitteesi,
matkapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Jos sinulla on kysyttävää, lähetä viesti
kuluttajapalvelumme osoitteeseen libero.kysymykset@essity.com
Myymälöitä, joiden valikoimassa on Libero Touch -puhdistuspyyhkeitä, pyydetään
palauttamaan ne tukkuliikkeelle. Kysymyksiin vastataan osoitteessa
cs.finland.consumer@essity.com
Lisätietoja antavat:
Dr Jennie Andersson, Global Regulatory Affairs/ Product Safety Director Cosmetics and
Biocides, Essity Hygiene & Health AB
Puh. +46 76 1301379, s-posti: jennie.andersson@essity.com
Sofia Hallberg, Communications Director Nordic, Essity Hygiene & Health
AB Puh. +46 72 141 42 99, s-posti: sofia.hallberg@essity.com
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Libero Touch -puhdistuspyyhkeiden
takaisinveto
Essity vetää varotoimena markkinoilta Libero Touch -puhdistuspyyhkeet, koska niissä
on havaittu lisääntynyt bakteerien määrä. Takaisinveto toteutetaan välittömästi, ja se
koskee kaikkia tuotteita, jotka ovat varastoissa, kaupoissa tai kuluttajilla.
- Mikään ei ole tärkeämpää kuin lasten turvallisuus ja otamme tämän hyvin vakavasti.
Tällä hetkellä meillä ei ole viitteitä terveysriskeistä emmekä ole saaneet tuotteesta
valituksia, mutta koska tuoteturvallisuus on Essitylle ensiarvoisen tärkeää, olemme
päättäneet vapaaehtoisesti vetää markkinoilta kaikki Libero Touch -brändin alla olevat
puhdistuspyyhkeet ja jatkamme samaan aikaan laadunvarmistusta, kertoo Jennie
Andersson, joka vastaa Essityllä Liberon tuoteturvallisuudesta.
Tuotteita ostaneita kuluttajia pyydetään olemaan käyttämättä tuotteita ja palauttamaan ne
maksutta osoitteeseen:
Libero Kuluttajapalvelu, ASIAKASPALAUTUS 603012 Westlog Oy, Raisionkaari 50,
21200 Raisio. Liitä mukaan osoitteesi, matkapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.
Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä kuluttajapalveluumme osoitteessa
libero.kysymykset@essity.com.
Kaupat, joiden valikoimassa on Libero Touch -puhdistuspyyhkeitä, pyydetään
palauttamaan ne tukkuliikkeelle. Kysymyksiin vastataan osoitteessa
cs.finland.consumer@essity.com.
Lisätietoja antavat:
Dr Jennie Andersson, Global Regulatory Affairs/ Product Safety Director Cosmetics and
Biocides, Essity Hygiene & Health AB
Puh. +46 76 1301379, s-posti: jennie.andersson@essity.com
Sofia Hallberg, Communications Director Nordic, Essity Hygiene & Health
AB Puh. +46 72 141 42 99, s-posti: sofia.hallberg@essity.com
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