
 

 
 

 
 �ب در لوازم آرا��ش سنیت و زردچ��ه

 سؤاالت رایج
،  9روزشدە در به  2019دسام�ب

 
ف �افت � ی است که در کا�سارهای طب�� در زمنی این مادە بعد از استخراج، در �س�اری از  شود. �ب فلزی آیب خا�س�ت

د. �محصوالت م��ف و صنعیت مختلف مورد استفادە قرار   گ�ی
 

ی، گلولههای قد��، جواهرات، چوب ما��ب از جمله در محصوالیت نظ�ی رنگ ها و لعاب سفال �افت ها، باتریگ�ی
  مشاهدە کرد.  اینجا توان در تر را �ل�ست کامل شود. �

 
ف  یت مورد �سبت به مقادیر خطرنا� �ب موجود در بر�ف از لوازم آرا��ش سن 2019مسئوالن بهداشت اورگان در پای�ی

ف  ف بر�ف از ادو�ه جات های هندو و مردمان فرهنگاستفادە در آینی �ت و همچننی های خاور م�انه، جنوب آس�ا و آف��قای �ش
  خ��داری شدە از کشورهای خار�ب نگران شدند.  حاوی زردچ��ه

 
 محصوالت مورد نظر

 
 سیندور، کوم کوم، ت�کا و رو�

جنوب آس�ا طور رایج دارای کار�ردهای آیییف در دین هندو بودە و در م�ان جوامع نارن�ب به-این پودرهای روشن قرمز
وقیت پودرهای حاوی �ب  شود. �ب گا� برای روشن کردن رنگ �ا افزا�ش وزن محصول استفادە � شوند. استفادە �

ند.    از ط��ق چشم �ا دهان وارد بدن شود، امکان دارد افراد در معرض �ب قرار گ�ی
 

 اند: دهای ز�ر کشف کردەهای سیندور خ��داری شدە از برنمسئوالن بهداشت �ب ز�ادی را در نمونه
● Ancient Veda  
● Divine Supplies 

 
Kohl 

، پزش� �ا آرا��ش روی  شود برای مقاصد این مادە معدیف س�اە که با نام کحل، �مه �ا سورمه هم شناخته � آیییف
ف به شود. چشمان استفادە � طور سنیت و جهت کار�ردهای دییف برای نوزادان و خردساالن مورد استفادە قرار همچننی

د. � های ته�ه این محصول آس�اب کردن ) واردات کحل �ا �مه را ممن�ع کردە ز�را �� از راەFDAسازمان غذا و دارو ( گ�ی
و تبد�ل آن به پودر و سپس ترک�ب کردن آن  —گ��ندکه به آن سنگ �ب هم �— به نام �ب معدیف �ک مادە معدیف 

  با عنا� د�گر است. 
 

 اند: مسئوالن ناح�ه مولتنومه در محصوالت بو� و خار�ب خ��داری شدە از جمله در برندهای ز�ر، �ب پ�دا کردە
● Hashmi Surma Special  
● Al-Asmad Alharmain Zam Zam & Rose Water 

 

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HEALTHYNEIGHBORHOODS/LEADPOISONING/PARENTSFAMILIES/Pages/sourcesoflead.aspx
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#sindoor
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#kohl
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 زردچ��ه
ف اغلب پودر نارن�ب روشیف روی این ر�شه را پوشاندە و به ی، طب و آینی ف آس�ا های سنیت جنوب صورت روزانه در آش�پ

دە در �تا� جهان مورد استفادە قرار گرفته است. به شود. استفادە � گا� اوقات پودر �ب به ر�شه �ا  صورت گس�ت
ات را بپوشاند. شود تا رنگ محصول درخشانپودر زردچ��ه اضافه � در نت�جه وقیت این  تر شود و آس�ب نا�ش از ح�ش

ند. � شود افراد در معرض �ب قرار ادو�ه خوردە � جات واردایت از هند �ا مسئوالن بهداشت �سبت به ادو�ه گ�ی
 شوند. های اص� ا�االت متحدە فروخته �بنگالدش ب�ش�ت نگران هستند تا محصوالیت که در س��رمارکت

 
 خطرات بهداشیت 

 
 شود؟�ب چطور وارد بدن �

قورت دادن ذرات در کودکان  شود. رد بدن �وا —قورت دادن �ا تنفس ذرات ر�ز �ا گردوخا�—�ب از دو راە اص�
روش مواجهه د�گری که کم�ت رواج دارد، جذب  گذارند. تر است چون اغلب دستان خود �ا اش�اء را در دهان خود �رایج

 �ب را دفع � از ط��ق چشمان �ا اشک است. 
گ

 کند. بدن در طول زمان و به آهست�
 

 مسموم�ت با �ب چ�ست؟
ان —�ا مسموم�ت با �ب—مقدار ز�اد �ب در خون ف م�کروگرم در هر د� لی�ت �ا ب�ش�ت  5غلظت �ب در خون به م�ی

ف منبع احتما� �ب با خانوادە وقیت کود� دچار مسموم�ت �ب � است.  شود، ادارات بهداشت عمو� برای �افنت
های دهندگان مراقبتکنند و با ارائهبر سالمت کودک ارائه �کنند، مناب� را برای به حداقل رساندن تأث�ی آن همکاری �

ان �ب انجام شود. کنند تا آزما�شبهداشیت همکاری � ف ی برای اطمینان از کاهش م�ی  های خون پ�گ�ی
 

 عالئم آن چ�ست؟
ان �ب خون فرد �س�ار باال باشد.  ف دارای  ب�ماران �شخ�ص عالئم مسموم�ت �ب هم�شه آسان ن�ست مگر اینکه م�ی

ان �ب خون �س�ار باال ممکن است دل درد، ضعف در انگشتان، کمر و قوزک پا داشته باشند.  ف مقادیر �س�ار ز�اد �ب  م�ی
 ها، کما و مرگ شود. ممکن است باعث �شنج، آس�ب د�دن اندام

 
بر�ف از بزرگساالن  شود. �مواجهه بزرگساالن با این مادە باعث فشار خون باال، درد مفاصل و ماه�چه �ا اختالالت ُخل�ت 

  کنند. اختالل حافظه، دشواری در تمرکز کردن �ا مشکالت م��وط به باروری را تج��ه �
 

ف  کودکان و نوزادایف که مادرشان در دوران بارداری در معرض �ب بودە، ب�ش�ت در خطر هستند.  حیت مقدار ک� �ب ن�ی
ات ودکایف که در معرض �ب هستند ممکن است هیچک شود کودکان دیرآموز شوند. تواند باعث �� گونه تغی�ی

مشهودی از نظر سالمت �ا رفتار از خود �شان ندهند، در نت�جه آزما�ش �ب خون تنها راە �شخ�ص این موض�ع است 
 . پذیری، یبوست، از دست دادن اشتها و کاهش عالئم آن شامل تح��ک که آ�ا شخص دچار مسموم�ت �ب است �ا خ�ی

 مفرط است. وز 
گ

 ن، انرژی کم �ا خست�
 

 تواند به موارد ز�ر منجر شود: مواجهه کودکان با �ب �
ی.  ●  مشکالت رفتاری و �ادگ�ی
 مشکالت شنوایی و گفتاری.  ●
ان رشد و پرورش.  ● ف  کاهش م�ی

 

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/lead-kohl-hindu-powders-turmeric-pottery#turmeric
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ف ا�من  استفادە و دور انداخنت
 

 کنم با�د چه کاری انجام دهم؟ا�ر از این محصوالت استفادە �
های بهداشیت خود دهندە مراقبتا�د که ممکن است آلودە به �ب باشد، با ارائهکن�د �ا کردەمحصو� استفادە �ا�ر از 

شود آ�ا خودتان �ا فرزندتان در معرض این تنها را� است که مشخص � در�ارە انجام آزما�ش �ب خون صحبت کن�د. 
. �ب بودە  ا�د �ا خ�ی

 
 طور ا�من دور بیندازم؟چطور محصول دارای �ب را به

س کودکان دور نگهدار�د و ا�ر محصو� دار�د که فکر � کن�د ممکن است مقادیر ناا�میف �ب داشته باشد، آن را از دس�ت
ا�ر مقدار ز�ادی از آن محصول را در اخت�ار دار�د (برای مثال، �ک ک�سه  های خانوار دور بینداز�د. به همراە سایر ز�اله

ف �ک ک�سه د�گر روی آن بکش�د تا فردی که ز�اله را جمعکامل  کند در تماس با �ب آوری �سیندور)، قبل از دور انداخنت
د.   قرار نگ�ی

 
 های سط� �ا منابع آب آشام�دیف را آلودە کند. این محصوالت را در سینک �ا توالت خا� نکن�د، ز�را ممکن است آب

 
 چطور این کار را انجام بدهم بدون اینکه خطری داشته باشد؟ استفادە کنم. کنم با�د از این محصول خاص حس �

س کودکان دور ا�ر محصو� مثل سیندور �ا �مه دارای �ب باشد، مسئوالن بهداشت توص�ه � کنند آن را از دس�ت
ف توانند ببجز در این موارد، بزرگساالن � نگهدار�د و در زمان بارداری از آن استفادە نکن�د.  ا مراقبت و دورنگهداشنت

ف دستا�شان بعد از لمس محصول، همچنان از آن استفادە کنند.    محصول از چشمان و دهان خود و شسنت
 

شوند، از محصوالت ساخت ا�االت متحدە، کانادا �ا ارو�ا صورت معمول دور چشم استفادە �در مورد محصوالیت که به
طور معمول برای تمام لوازم آرا��ش انجام آزما�ش �ب به دە کن�د. �ا محصوالت دارای برچسب "فاقد �ب" استفا

 تر هستند. شود، اما محصوالت دارای این برچسب ا�منن�
 

 آزما�ش کردن
 

  ا�ر از این محصوالت استفادە کن�م چه کسایف با�د آزما�ش شوند؟
  کنند با�د آزما�ش �ب خون بدهند. �زنان باردار و کودکان با هر سیف که از این محصوالت استفادە 

 
�ن زمان انجام آزما�ش مواجهه با �ب سن به  است.  2و  1طور ک�، به�ت

گ
�ن  6کودکان کم�ت از  سال� سال در معرض ب�ش�ت

 �ب هستند، بنابراین آن دسته از کودکان در این سن که آزما�ش �ب خون ندادە
گ

 اند با�د آزما�ش بدهند. خطر آلود�
 

 های بهداشیت بخواه�د آزما�ش �ب خون انجام دهد. دهندە مراقبتاعضای خانوادە نگران �ب هستند، از ارائها�ر 
ف �  ب�اور�د.  کلین�ک غ��الگری را�گان �بتوان�د کودک خود را به  همچننی

 
 توانم محصو� را در خانه خودم آزما�ش کنم؟چطور �

اما این آزما�ش برای  توانند از مغازە ابزارفرو�ش محله �ک وس�له آزما�ش �ب ارزان خ��داری کنند. ها �خانوادە
�ن عمل�رد را دارد. و تراشه سفا� محصوالت دارای سطح صاف مثل اسباب بازی، ظروف ردن آزما�ش ک های نقا�ش به�ت
 پودرهای قرمز �ا س�اە دشوارتر است. 

�
 پودرها، مخصوصا

 

https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention/test-your-child-lead
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�ن راە آزما�ش �ک محصول آرا��ش ارسال آن به �� از آزما�شگاە برنامه م� اعتبارسن�ب های مندرج در فهرست به�ت
ها دارای محدود�ت گزارش دادن به ممکن است بر�ف آزما�شگاە نتایج با�د با دقت برر� شود.  است.  ا�شگاە �بآزم

ان  ف ف این موض�ع که آ�ا محصوالت آرا��ش دارای  20م�ی قسمت در م�ليون �ا ب�ش�ت باشند و در نت�جه این مقدار برای تعینی
ی �سبت به حد توص�ه شدە  ان �ب کم�ت ف ) هستند �ا خ�ی FDAم�ليون توسط سازمان غذا و دارو ( قسمت در  10م�ی

 کند. کفا�ت ن�
 

قبل از ارسال نمونه، با  ای که ممکن است �ب داشته باشد با�د به آزما�شگاە مواد غذایی ارسال شود. هر غذا �ا ادو�ه
ف ش��د که � �د تا مطمنئ . تواند �ب موجود در محصول را آزما�ش کند آزما�شگاە تماس بگ�ی  �ا خ�ی

 
 503-988-4000به شمارە  خط و�ژە ناح�ه مولتنومه جات �ا پودرها با برای ط�ح سؤاالت م��وط به آزما�ش �ب ادو�ه

�د.   تماس بگ�ی
 

 اقدام کردن
 

ی از مواجهه ب�ش�ت با �ب نا�ش   دهد؟از این محصوالت چه اقدامایت انجام �دولت برای پ�شگ�ی
، دولت  شود. دانند چه تعداد محصول از این ن�ع در اورگان فروخته �های ا�الیت و مح� ن�در حال حا�ف

 
ادارە بهداشت اورگان و ادارات مح�  ) اجازە بازر� و توقف واردات این محصوالت را دارد. FDAسازمان غذا و دارو (

 کنند. ) همکاری �FDAهای مح� با سازمان غذا و دارو (بهداشت برای بازر� محصوالت ناا�من موجود در مغازە
ف با خانوادە  کنند. اند همکاری �ها و جوام� که توسط این محصوالت آلودە شدەمسئوالن بهداشت ن�ی

 
ف کردە  10ر و �مه را ) حدا��� مقدار �ب این محصوالت مثل سیندو FDAسازمان غذا و دارو ( قسمت در م�ليون تعینی

ان �ب در ادو�ه جات ندارد؛ اما سازمان غذا و دارو FDAسازمان غذا و دارو ( است.  ف ) حد �ا توص�ه قانویف برای م�ی
)FDA ( وع کردە و ممکن تحق�قایت قسمت در م�ليون را ممن�ع  1است واردات محصوالت مخصوص کودکان دارای .  را �ش

 کند. 
 

" از مواجهه FDAحیت ا�ر سازمان غذا و دارو ( ) مقادیر قابل قبول را برای این محصوالت مشخص کند، هیچ مقدار "ا�میف
 با �ب برای خردساالن �ا زنان باردار وجود ندارد. 

 
ها، ناح�ه مولتنومه رد کارهای ناح�ه در�ارە محصوالت دارای �ب مختص به فرهنگرسایف ب�ش�ت در مو برای اطالع

افراد عالقمند به  برگزار خواهد کرد.  2020دهد و گفتگوهای جم� را در اوا�ل رسایف مختص به فرهنگ را ادامه �کمک
کت � ند.  503-988-9416�ا شمارە تلفن  judy.tan@multco.usتوانند با جودی تان به آدرس ا�م�ل �ش  تماس بگ�ی

 
 کسب اطالعات ب�ش�ت 

ف  ● : خط منبع مراقبتناح�ه واشنگنت   503-846-8851های بهداشیت
 503-988-4000: آموزش، توص�ه و منابع خط و�ژە ناح�ه مولتنومه ●
 : آموزش و مقررات م��وط به مسموم�ت �بادارە بهداشت اورگان ●
 رسایف در زمینه �ب به چند ز�ان: آموزش و کمکشهر نی��ورک ●
 های حاوی اطالعات �ب به چندین ز�انبروشورها و برگه  :سوتاادارە بهداشت مينه ●
ی از ب�ماری ● ل و پ�شگ�ی ی از مسموم�ت �ب   :مرا�ز کن�ت  در کودکانپ�شگ�ی

https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-nllap
https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-nllap
https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-nllap
https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-nllap
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_1143.html
mailto:judy.tan@multco.us
https://www.co.washington.or.us/HHS/EnvironmentalHealth/HealthConcerns/lead.cfm
https://multco.us/health/lead-poisoning-prevention
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HealthyNeighborhoods/LeadPoisoning/Pages/index.aspx
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-hazardous-consumer-products.page
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/index.html
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/index.html
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/index.html
https://www.cdc.gov/nceh/lead/default.htm
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، و لوازم آرا��ش : غذاها، ظروف غذا، مکمل)FDAسازمان غذا و دارو ( ●  های غذایی
 
 
 

https://www.fda.gov/food/metals/lead-food-foodwares-and-dietary-supplements
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