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 کحل، کاجل، ُسرما اور ٹائرو  :جن ميں سيسہ ہوتا ہےدرآمد کرده آنکھوں کی کاسميٹکس 
 

 
 

 کيا ہيں؟ ٹائرواور  کحل، کاجل، ُسرما
يہ ايشيا، افريقہ اور مشرق وسطی سے درآمد کرده آنکھ کی کاسميٹکس ہيں۔ کچھ ثقافتوں کا خيال ہے کہ ان پروڈکٹس کے طبی مقاصد 

 ميں سيسے کی کافی زياده سطح پائی جاتی ہے۔ کحل، کاجل، ُسرما اور ٹائرو اپنے رواج کے طور پر لگاتے ہيں۔ ہيں اور ان کو 

 
 سيسے سے ميری صحت کيسے متاثر ہوتی ہے؟

سيسہ ايک زہريال ماده ہے جس سے دماغ، اعصابی اور توليدی نظام، گردے اور جسم کے دوسرے حصے خراب ہو سکتے ہيں۔ 
پروڈکٹس استعمال کرنے والے بچوں اور حاملہ عورتوں کو خاص طور پر خطره ہوتا ہے۔ يہ پروڈکٹس استعمال سيسے پر مشتمل 

 کرنے سے سيسہ زہر آلود ہوسکتا ہے۔
 

 

 کا سيسہ جسم ميں کيسے داخل ہوتا ہے؟ يا ٹائرو کحل، کاجل، ُسرما
ٹائرو کا کچھ حصہ ہاتھوں پر لگ سکتا ہے۔ صارف  جب کوئی شخص ان پروڈکٹس کو استعمال کرتا ہے تو کحل، کاجل، ُسرما اور

 ميں داخل کر سکتا ہے۔ کچھ سيسہ آنکھوں سے بھی جذب ہو سکتا ہے۔ منہپھر سيسہ کو ہاتھ سے 
 

 

 کس طرح کے کحل، کاجل، ُسرما اور ٹائرو ميں سيسہ ہوتا ہے؟
ہيں۔ ان ميں سے کسی ميں بھی سيسہ شامل ہوسکتا  کحل، کاجل، ُسرما اور ٹائرو کی بہت سی قسميں اور ان کو بہت سے بنانے والے

 پر درج ہيں۔ nyc.gov/hazardousproductsہے۔ کچھ ايسے پروڈکٹس جن ميں سيسہ شامل ہوتا ہے وه 
 

 

 سيسہ شامل ہے؟ہوں کہ آيا ميرے کحل، کاجل، ُسرما اور ٹائرو ميں  یسکتا/سکتميں يہ کيسے جان 
ان پروڈکٹس کے صارفين کے ليے محفوظ اور خطرناک برانڈز کے درميان فرق کو بتانا مشکل ہے۔ اگر سيسہ ليبل پر درج جزو کے 

 بطور درج نہيں ہے تو بھی کسی پروڈکٹ ميں سيسے کی زياده مقدار شامل ہو سکتی ہے۔
 
 

 اگر ميں نے کحل، کاجل، ُسرما اور ٹائرو استعمال کيا ہے تو کيا مجھے کيا کرنا چاہيے؟ 

 ان پروڈکٹس کا استعمال روک ديں۔ پر فوری طور •
اپنے ڈاکٹر سے خون ميں سيسے کے ٹيسٹ کی درخواست کريں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر نہيں ہے تو مدد کے ليے  •

 پر کال کريں۔ 311
 چوں سے دور رکھيں۔ان پروڈکٹس کو ب •
 پر کال کريں۔ 7667‐764‐212يا  311کے بارے ميں مزيد معلومات کے ليے  اور ٹائروکحل، کاجل، ُسرما  •

 ترجمہ کی خدمات دستياب ہيں۔ 
 

   وسائل یاضاف ںيم یزيانگر

 شنيا یسويا یک اتيخوراک اور ادو(FDA)   الرٹس)www.fda.gov:(  
o Eye Cosmetic Safety) آنکھوں کے کاسميٹک کی حفاظت( 
o Kahal, or Surma: By Any Name, Beware of Lead Poisoning‐Kohl, Kajal, Al ) ،کحل، کاجل

 )کسی بھی نام سے، سيسے کے زہر سے ہوشيار رہيں :الکحل يا ُسرما

 کو کنٹرول کرنے کے مراکز وںيماريب (CDC)ہفتہ وار رپوٹ  یامراض اور اموات ک(MMWR) 
)http://www.cdc.gov/mmwr:(  

o , an Eye Cosmetic from Childhood Lead Exposure Associated with the Use of Kajal
 Albuquerque —Afghanistan )  آئبوکرک کا آنکھوں کا ايک کاسميٹک ہے،  —کاجل، جو افغانستان

 )کے استعمال کے ساتھ وابستہ بچپن ميں سيسے کی زد ميں آنا
o igeriaInfant Lead Poisoning Associated with Use of Tiro, an Eye Cosmetic from N 

ٹائرو، جو نائجيريا کا آنکھوں کا ايک کاسميٹک ہے، کے استعمال کے ساتھ وابستہ شير خوار بچے کا (
 )سيسے سے زہر آلود ہونا


