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Libero Touch Wet Wipes –
analyseresultater
Bakterierne i de tilbagekaldte vådservietter af mærket Libero Touch Wet Wipes fra
Essity er nu blevet analyseret, og prøvesvarene viser, at risikoen for negative
sundhedsmæssige indvirkninger er lav. Vådservietterne blev straks tilbagekaldt fra
butikker og forbrugere onsdag den 20. februar som en sikkerhedsforanstaltning, da
interne test havde påvist et forhøjet indhold af bakterier.
En vådserviet er aldrig fri for bakterier. Det behøver den ikke at være, men der må ikke
været for højt et bakterieindhold. I dette tilfælde var antallet af bakterier højere end de
grænseværdier, vi har sat, og derfor har vi også analyseret eksternt hvilke bakterier der er
i produktet. De bakterier, vi har fundet, er normalt ikke sygdomsfremkaldende bakterier. I
nogle tilfælde kan de dog, og hvis personen har nedsat immunforsvar eller kroniske
lungesygdomme som cystisk fibrose, forårsage infektioner. I tilfælde af bekymring
anbefales det altid at opsøge læge.
De bakterier, vi har fundet, er Staphyllococcus Pasteuri og Burkholderia Tropica.
Disse bakterier findes omkring os hver dag i vores omgivelser og på os selv.
Staphyllococcus pasteuri forekommer f.eks. normalt på huden.
Bulkholderia tropica findes i vandsystemer, bruserslanger, vandlås, rør og lignende.
-

Jeg er meget ked af, hvis vi har skabt frygt. Der er ikke noget, der er vigtigere end
et barns sundhed og sikkerhed, og vi tager ingen risici. Derfor blev vådservietterne
tilbagekaldt, så snart risikoen blev opdaget. Vi har stoppet al produktion og vil tage
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dette ikke sker igen, siger Jennie
Andersson, ansvarlig for produktsikkerhed for Libero hos Essity.

De forbrugere, der har købt produktet, bedes ikke anvende produktet og sende det retur
til:
Libero forbrugerservice, Gydevang 33, 3450 Allerød.
Ved spørgsmål, eller ønske om at få tilsendt en frankeret svarkuvert, send da en mail til:
forbrugerservice@essity.com
Butikker, der har Libero Touch Wet Wipes i deres sortiment bedes returnere disse til
deres centrallager. I tilfælde af spørgsmål kontakt venligst forbrugerservice@essity.com

For yderligere information, kontakt venligst:
Dr Jennie Andersson, Global Regulatory Affairs/ Product Safety Director Cosmetics and
Biocides, Essity Hygiene & Health AB
Telefon: +46 76 1301379, E-mail: jennie.andersson@essity.com
Sofia Hallberg, Communications Director Nordic, Essity Hygiene & Health AB
Telefon: +46 72 141 42 99, E-mail: sofia.hallberg@essity.com
Essity er en førende global hygiejne- og sundhedsvirksomhed, der fokuserer på at skabe større velvære med produkter og
løsninger som essentielle bidrag i hverdagen. Navnet Essity er en sammentrækning af de engelske ord 'essentials' og
'necessities'. Vores bæredygtige forretningsmodel skaber værdi for mennesker og natur. Vi sælger vores produkter og
løsninger i omkring 150 lande under de førende globale brands TENA og Tork og andre stærke brands som JOBST,
Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda og Zewa. Essity har ca. 47.000 medarbejdere og en
nettoomsætning på ca. SEK 118,5 mia. (EUR 11,6 mia.). Hovedsædet er beliggende i Stockholm i Sverige, og virksomheden
er registreret på Nasdaq Stockholm. Læs mere på www.essity.com.
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Tillbagekaldelse af Libero Touch
vådservietter
Som en sikkerhedsforanstaltning tilbagekalder Essity vådservietter af mærket
Libero Touch Wet Wipes. Tilbagetrækningen skyldes at produktet indeholder et
øget niveau af bakterier. Tilbagetrækningen af produkter er gældende med
øjeblikkelig virkning fra alle butikker samt pakker købt af forbrugere.
Der er ikke noget vigtigere end et barns sikkerhed. Derfor tager vi ingen risici.
Indtil i dag har der ikke været tegn på sundhedsfare og der har ikke været
indrapporteret klager omhandlende produktet. ”Produktsikkerhed er vores højeste
prioritet, og vi vælger derfor frivilligt at trække alle vådservietter af mærket Libero
Touch Wet Wipes tilbage, mens der sideløbende fortages kvalitet kontrol”, udtaler
Jennie Anderson ansvarlig for produkt sikkerhed for Libero Essity.
De forbrugere, der har købt produktet, bedes ikke anvende produktet og sende det
retur til: Libero forbrugerservice, Gydevang 33, 3450 Allerød.
Ved spørgsmål, eller ønske om at få tilsendt en frankeret svarkuvert, send da en
mail til: forbrugerservice@essity.com
Butikker, der har Libero Touch Wet Wipes i deres sortiment bedes returnere disse
til deres centrallager. I tilfælde af spørgsmål kontakt venligst
forbrugerservice@essity.com
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'necessities'. Vores bæredygtige forretningsmodel skaber værdi for mennesker og natur. Vi sælger vores produkter og
løsninger i omkring 150 lande under de førende globale brands TENA og Tork og andre stærke brands som JOBST,
Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda og Zewa. Essity har ca. 47.000 medarbejdere og en
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