परम्परागत कस्मे�टक्स र टमर्�रकमा भएको �लड
बारम्बार सो�धने प्रश्नहरू

अद्याव�धक ग�रएको �डसेम्बर 9, 2019
�लड एक हल्का �नलो भएको-ग्रे रङ्को धातु हो जुन पथ्
ृ वीमा भएको प्राकृ�तक ओरका �डपोिजटहरूमा

पाइन्छ। एकपटक खानी �नकालेप�छ, यो धेरै �व�भन्न कस्मे�टक र औद्यो�गक उत्पादनहरूमा प्रयोग

ग�रन्छ।

�लड परु ानो पेन्ट, गहना, माछा मान� सामग्री, गोल�हरू, ब्याट्र�हरू र केह� उत्पादनहरूलाई नाम �दने पोटर�

ग्लेजमा स्था�पत पाइन्छ। थप सम्पण
ू र् सच
ू ी यहाँ पाउन स�कन्छ।

2019 मा, Oregon स्वास्थ्य अ�धकार�रू �हन्द ु धा�मर्क अभ्यासहरूमा प्रयोग ग�रने र मध्य पव
ू �, द��ण

ए�सयाल� र पव
ू � अ�फ्रकन सांस्कृ�तकहरूमा मा�नसहरूद्वारा लगाइएने केह� परम्परागत

कस्मे�टकहरूको साथसाथै �वदे शबाट ख�रद ग�रएको केह� बेसार मसलामा पाइएको खतरनाक �लडका
स्तरहरू सम्बन्धी �चिन्तत बनेका छन ्।

प्रयोजनका उत्पादनहरू
�सन्दरू , कुमकुम, �टका र रोल�

यी उज्ज्यालो रातो-सन्
ु ताला रङ्को पाउडरहरू �हन्द ु धा�मर्क उद्दे श्यको ला�ग र �हन्द ु समद
ु ायहरू मध्ये र

साउथ ए�सया व�रप�र सामान्यत: प्रयोग ग�रन्छन ्। क�हलेकाह�ँ �लड रङ् उज्ज्यालो गनर् वा उत्पादनको

तौल वद्
ु बाट शर�रमा
ृ �ध गनर् प्रयोग ग�रन्छ। मा�नसहरू �लड समावेश हुनसक्ने पाउडरहरू आँखा वा मक

प्र�वष्ट गदार् �लड अनावत
ृ हुन सक्छन ्।

स्वास्थ्य अ�धकार�हरूले ब्राण्डहरू अन्तगर्त स्थानीय रूपमा ख�रद ग�रएको �सन्दरू को नमन
ू ाको रूपमा

उच्च �लडका सामग्री प�ा लगाएका छन ्।
● प्राचीन वेद

● उत्कृष्ट आप�ू तर्हरू

कोह�

काजल, सम
ु ार् वा सोम� प�न भ�नने यो कालो ओर धा�मर्क, औषधीय वा कस्मे�टक उद्दे श्यहरूमा लागू

ग�रन्छ। यो धा�मर्क उद्दे श्यहरूको ला�ग बच्चा र नवयव
ु क बालबा�लकामा परम्परागत रूपमा प्रयोग

ग�रन्छ। FDA ले काजलको आयतमा प्र�तबन्ध लगाएको छ �कनक� उत्पादनलाई गलेना भन्ने एउटा

ख�नज पदाथर्—जसलाई �लड ओर प�न भ�नन्छ—त्यसलाई �पसेर धल
ु ो बनाएर त्यसप�छ अरू

सामाग्रीहरूसँग �मश्रण गरे र बनाइन्छ।

मल्टनोमा काउण्ट�ले ब्रान्डहरू स�हत स्थानीय रूपमा र बा�हरबाट ख�रद ग�रने उत्पादनहरूमा �लड फेला

पारे को छ।

● हसमी सम
ु ार् �वशेष

● अल-अस्माड अलहारमेन जम जम र रोज वाटर
टमर्�रक

यो जरा प्राय: उज्यालो सन्
ु तला रङको पाउडरद्वारा छो�पएको छ र यसलाई द��ण ए�सयाल� भोजन,

औष�ध र परम्परागत अभ्यासहरूमा दै �नक रूपमा प्रयोग ग�रन्छ। यसको प्रयोग व्यापक रूपमा �वश्वको

व�रप�र भएको छ। क�हलेकाह�ँ बेसारको जरामा �लड पाउडर वा उत्पादनलाई थप उद्योगी बनाउन र

�कराको ��त छोप्नको ला�ग पाउड थ�पन्छ। मा�नसहरू परो/मसला खाएप�छ �लड अनावत
ृ हुन्छन ्।

स्वास्थ्य अ�धकार�हरू प्रमख
ु य.ु एस सप
ु रमाक�टहरूमा �बक्र� ग�रने उत्पादनहरू भन्दा भारत वा

बङ्लादे शबाट ख�रद ग�रएको �परो/मसला सम्बन्धी मख्
ु य रूपमा �चिन्तत छन ्।
स्वास्थ्य जो�खमहरू
�लड कसर� शर�रमा प्रवेश गछर् ?

�लड दईु वटा मख्
ु य त�रकाले शर�रमा प्र�वष्ट गछर् —धेरै साना धल
ु ोको कणहरू �नल्ने वा श्वास तान्ने।

बालबा�लकाले प्राय: आफ्ना हात वा वस्तह
ु रू आफ्नो मख
ु �भत्र रा�े भएकोले �तनीहरूको ला�ग कणहरू

�नल्ने थप सामान्य हो। न्यन
ू सामान्य अनावरण आँखा वा आँसक
ु ो शोषण हो। शर�र �वस्तारै समयमा

�लडबाट मक्
ु त हुन्छ।
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�लड �वषाक्तता भनेको के हो?

उन्नत रगत �लडको स्तर—वा �लड �वषाक्तता—रगतको प्र�त डे�स�लटर �लडको 5 वा सोभन्दा बढ�

माइक्रोग्रामको रगत �लड एकाग्रता हो। बच्चालाई �लड �वषाक्तता हुन्छ भने, सावर्ज�नक स्वास्थ्य

एजेन्सीहरू �लडको सम्भा�वत स्रोत प�ा लगाउनको ला�ग प�रवारको साथमा काम सरु
ु गछर् न ्, बच्चाको

स्वास्थ्यमा प्रभाव न्यन
ू ीकरण गनर्को ला�ग संसाधनहरू उपलब्ध गराउँ छन ् र �लडका स्तरहरू कम भएको

छ भनी �निश्चत गनर् फलो-अप रगत जाँचहरू गनर्को ला�ग स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकहरूको साथमा काम
गछर् न ्।

ल�णहरू के-के हुन?े

व्यिक्तको रगत �लडको स्तर अ�धक उच्च नहुँदासम्म �लड �वषक्तताका ल�णहरू प्राय: दे � सहज

हुँदैन। अ�धक उच्च रगत �लडका स्तरहरू भएका �बरामीहरूको पेट द�
ु वा औंलाहरू, नाडी र गोल�गाँठो

कमजोर हुन सक्छन ्। �लडका अत्य�धक उच्चा स्तरहरूले घात, अङ्ग ��त, कोमा र मत्ृ यु �नम्त्याउन

सक्छन ्।

वयस्कहरूमा हुने अनावरणले उच्च रक्त चाप, मांसपेशी र जोन� पीडा वा मनोदशा �वकारहरू �नम्त्याउन

सक्छ। केह� वयस्कहरूले स्मरण गुम्ने, ध्यानकषर्ण गनर्मा क�ठनाइ वा उवर्रता सम्बन्धी समस्याहरू
अनभ
ु व गछर् न ्।

आमा गभर्वती हुँदा अनावत
ृ हुने बालबा�लका र बच्चाहरू �वशेषगर� जो�खममा हुन्छन ्। थोरै �लडले प�न

बालबा�लकालाई सस्
ु त अध्ययनकतार् बनाउन सक्छ। �लड प्र�त अनावत
ृ भएका बालबा�लकाले कुनै प�न

प्रत्य� स्वास्थ्य वा व्यवहार सम्बन्धी प�रवतर्नहरू नदे खाउन सक्छन ्, त्यसैले रगत �लडको जाँच मात्र

एउटा त�रका हो जन
ु व्यिक्तमा �लड �वषक्तता छ वा छै न भन्ने थाहा हुन्छ। ल�णहरूमा �चड़�चड़ाप,

भोक नलाग्ने र वजन कम हुन,े कम ऊजार् शिक्त वा थकावट समावेश हुन सक्छन ्।
बालबा�लकामा हुने �लड अनावरणले �नम्न कुराहरू �नम्त्याउन सक्छ:
● व्यवहार र अध्ययन गन� समस्याहरू।

● सन
ु ाई र वक्तत
ृ ामा भएका समस्याहरू।

● वद्
ृ �ध र �वकासमा �ढलाई।
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सरु ��त प्रयोग र व्यवस्थापन
मैले यी उत्पादनहरू प्रयोग गरे मा के गनप
ुर् छर् ?

य�द तपा�ले �लडको साथ द�ू षत हुनसक्ने उत्पादन प्रयोग गनह
ुर् ु न्छ वा प्रयोग गनभ
ुर् एको छ भने, रगत
�लड जाँच प्राप्त गन�बारे आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकसँग कुरा गनह
ुर् ोस ्। यो एउटामात्र त�रका हो जुन

तपा� वा तपा�को बच्चा �लडमा अनावत
ु ु न्छ वा हुनह
ु ु न्न भनी थाहा पाइन्छ।
ृ हुनह
मैले �लड समावेश हुने उत्पादनको सरु ��त रूपमा कसर� व्यविस्थत गन�?

य�द तपा�सँग आफूलाई �लडका असरु ��त स्तरहरू हुन सक्ने जस्तो लाग्ने कुनै प�न उत्पादन छ भने,

त्यसलाई बच्चाको पहुँचबाट टाढा रा�ह
ु ोस ् र अन्य घरे लू �फहोरसँगै टाढा फाल्नह
ु ोस ्। य�द तपा�सँग ठूलो

मात्राको उत्पादन (उदाहरणको ला�ग, �सन्दरू को भर� झोला) छ भने, यस्ता सामाग्रीलाई टाढा फाल्न भन्दा

अ�घ झोलालाई दईु पटक कस्नह
ु ोस ् जसकारण यसलाई फोहोर सम्हाल्ने व्यिक्तले दे ख्दै न।

यी उत्पादनहरूलाई नाल� वा शौचालयमा नबागाउनह
ु ोस ्, जसले गदार् सतहको पानी वा खाने पानीको

स्रोतहरूलाई द�ू षत बनाउन सक्छ।

मैले यस �वशेष उत्पादनहरू प्रयोग गनर्को ला�ग आवश्यक भएको महसस
ु गरे । मैले कसर� सरु ��त रूपमा

गनर् सक्छु?

य�द �सन्दरू वा गाजल जस्ता उत्पादनमा �लड समावेश हुँदैन भने, स्वास्थ्य अ�धकार�हरूले यसलाई

बालबा�लकाबाट टाढा रा� र तपा� गभर्वती भएको समयमा यसको प्रयोग नगनर् �सफा�रस गनभ
ुर् यो।

अन्यथा, य�द वयस्कहरू आफ्नो आँखा र मख
ु बाट उक्त उत्पादन टाढा रा� र सो उत्पादन छोएप�छ

आफ्ना हातहरू धन
ु सावधान हुन्छ भने, �तनीहरू �लड समावेश भएको उत्पादनको प्रयोग जार� रा�

स�म हुन सक्छन ्।

आँखाहरूको व�रप�र समान्यतया प्रयोग ग�रने उत्पादनहरूको ला�ग, संयक्
ु त राज्य अमे�रका, क्यानडा वा

यरू ोपमा बनाइएका उत्पादनहरू हे नह
ुर् ोस ् वा "�लड मक्
ु त" लेबल
ु रा�ुहोस ्। सबै कस्मे�टकहरू �लडको ला�ग

�नय�मत रूपमा जाँ�चएका हुँदैनन ् तर यी लेबल
ु का उत्पादनहरू सरु ��त हुन सक्छन ्।
पर��ण
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हामीले यी उत्पादनहरू प्रयोग गय� भने कसले पर��ण प्राप्त गनप
ुर् छर् ?

यी उत्पादनहरूको प्रयोग गन� गभर्वती म�हला र कुनै प�न उमेरका बालबा�लकाले रगत �लड जाँच गनप
ुर् छर् ।
सामान्यतया, �लड अनावरणको ला�ग जाँच गन� उत्कृष्ट समय भनेको 1 र 2 वषर्को उमेरमा हो। 6 वषर्

भन्दा साना उमेरका बालबा�लका �लड अनावरणको अ�धक जो�खममा हुन्छन ्, त्यसैले रगत �लड जाँच

नगरे का यो उमेरका कुनै प�न बच्चालाई जाँच गराउनप
ु छर् ।

य�द पा�रवा�रक सदस्यहरू �लड सम्बन्धी �चिन्तत हुनह
ु ु न्छ भने, रगत �लड जाँचको ला�ग स्वास्थ्य

स्याहार प्रदायकलाई आग्रह गनह
ुर् ोस ्। तपा�ले आफ्नो बच्चालाई �न:शल्
ु क �लड पर��ण िक्ल�नक मा
ल्याउन सक्नह
ु ु न्छ।

मैले कसर� मेरो घरमा उत्पादनको जाँच गनर् सक्छु?

प�रवारहरूले स्थानीय हाडर्वयेर भण्डारबाट सस्तो �लड जाँच ख�रद गनर् सक्नह
ु ु न्छ। तर यो जाँचले

खेलौना, माटोको भाँडा र पेन्ट �चप्स जस्ता समतल सतहका उत्पादनहरूमा उत्कृष्ट काम गछर् ।

पाउडरहरू, �वशेषगर� रातो वा कालो पाउडर जाँच गनर् अ�धक क�ठनाइ हुन सक्छ।

कस्मे�टक उत्पादन जाँच गन� उत्कृष्ट उपाय राष्ट्र�य �लड प्रयोगशाला प्रमाणन कायर्क्रम को सच
ू ीमा
भएको प्रयोगशालामा यसलाई पठाउनु हो। नतीजाहरू ध्यानपव
र् समी�ा ग�रनप
ू क
ु छर् । कस्मे�टकमा

सी�मत 10 ppm �सफा�रस ग�रएको सं�घय खाना र औष�ध प्रशासन (FDA) भन्दा कम समावेश गछर् भने

�नधार्रण गनर् धैरै कम नहुने केह� प्रयोगशालाहरूमा 20 ppm वा बढ� �रपोटर् गन� सी�मतहरू हुनसक्छन ्।
नेतत्ृ व गनर् सक्ने कुनै खाना वा मसला खाना प्रयोगशालामा पठाउनप
ु छर् । नमन
ू ा पठाउनु अ�घ, यसले

नेतत्ृ वको ला�ग उत्पादन पर��ण गनर् सक्छ भनी �निश्चत गनर् प्रयोगशालालाई सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

मल्टनोमा काउण्ट� �लडलाइन लाई 503-988-4000 मा �लड सम्पकर्को ला�ग मसलाहरू वा पाउडरहरू
पर��ण गन� बारे प्रश्नहरूको ला�ग।
प्र�क्रया �लनह
ु ोस ्
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सरकारले यी उत्पादनहरूबाट थप �लड अनावरणहरू रोक्नको ला�ग के गद� छ?

यो समयमा, राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई ओ�रगनमा यी मध्य क�त उत्पादनहरू बे�चएका छन ् भनी

थाहा छै न।

FDA सँग यी उत्पादनहरूको आयत अनस
ु न्धान गन� र रोक्ने अ�धकार छ। स्थानीय पसलहरूमा फेला पन�

असरु ��त उत्पादनहरू अनस
ु न्धान गनर् ओ�रगन स्वास्थ्य प्रा�धकार� र स्थानीय स्वास्थ्य �वभागहरू

FDA सँग काम ग�ररहे का छन ्। स्वास्थ्य कमर्चार�हरू प�न यी उत्पादनहरूबाट प्रभा�वत भएका प�रवार

तथा सामद
ु ायहरूसँग कायर् गनह
ुर् ु न्छ।

FDA ले प्र�त �म�लयन 10 भाग ज�त �सन्दरु र काजल जस्ता उत्पादनहरूमा अ�धकतम नेतत्ृ व सामाग्री

सेट गछर् । त्यहाँ उग्रतामा भएको �लडको ला�ग कुनै FDA �नयामक सीमा सेट ग�रएको वा �सफा�रस छै न;

तर FDA ले अनस
ु न्धान लन्च गछर् र 1 भाग प्र�त �म�लयनमा भएका बालबा�लकाद्वारा उपभोगको ला�ग
अ�भप्रेत ग�रएको कुनै प�न उत्पादनको आयात �नषेध गनर् सक्छ।

FDA ले उत्पादनहरूका ला�ग स्वीकारयोग्य स्तरहरू सेट गरे ताप�न, भखर्रका बालबा�लका वा गभर्वती

म�हलाका ला�ग कुनै "सरु ��त" नेतत्ृ व अनावरण स्तर छै न।

सांस्कृ�तक रूपमा �व�शष्ट नेतत्ृ व उत्पादनहरूको व�रप�र राष्ट्रको कायर्लाई उत्कृष्ट रूपमा स�ू चत गनर्,

मल्टनोमा काउण्ट�ले आरिम्भक 2020 मा सांस्कृ�तक रूपमा �व�शष्ट आउट�रच र होिल्डङ सामद
ु ा�यक

कुराकानीहरू जार� राखेको छ। उपिस्थ�तमा इच्छुक हुनभ
ु एकाले Judy Tan लाई judy.tan@multco.us मा
सम्पकर् गनर् सक्नह
ु ु न्छ वा 503-988-9416 मा फोन गनर् सक्नह
ु ु न्छ।
थप जान्नह
ु ोस ्

● Washington काउण्ट� स्वास्थ्य स्याहार स्रोत लाइन: 503-846-8851

● मल्
ू ट्नोमा काउण्ट� �लडलाइन: �श�ा, उपदे श र स्रोतहरू 503-988-4000

● ओरे गन स्वास्थ्य अ�धकार�: �लड �वषाक्तीकरण गन� �श�ा र �नयमनहरू
● न्यू योक सहर: �लड �श�ा र बहु भाषाहरूमा पहुँच

● Minnesota को स्वास्थ्य �वभाग: बहु भाषाहरूमा भएका �लड तथ्य पाना र �ववरण पिु स्तकाहरू
● रोग �नयन्त्रण र �नवारणको ला�ग केन्द्रहरू: बाल्यावस्था �लडको �वषाक्तीकरण गन� �नवारण
● खाद्य र लागूपदाथर् प्रशासन: खाद्यहरू, फुडवेयसर्, आहार सम्बन्धी परू क र कस्मे�टकहरू
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