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 کاجل اور سرمہ مصنوعات کے بارے میں اہم معلوماتدرآمدشدہ کحل، 

 
  

 اہم نقاط
 

 میٹکسکاسکچھ لوگ ہاشمی برانڈ کی آنکھوں کیلئے روایتی کاسمیٹکس استعمال کرنے پر بیمار ہو گئے ہیں۔ ان  .1
  کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ان میں سیسے کی بلند سطح پائی گئی ہے۔

 بچوں کو، بیمار کر سکتی ہے۔ سیسہ ایک خطرناک دھات ہے۔ اسکی چھوٹی سی مقدار بھی لوگوں کو، بالخصوص .2
ور ے ہیں اتے رہاستعمال نہ کریں۔ اگر آپ یا آپ کا بچہ ان کاسمیٹکس کو استعمال کر یہ آئی الئنرزبراہ مہربانی  .3

 ۔کو دکھائیںآپکو سیسے کے بارے میں تشویش ہے تو اپنے ڈاکٹر 

کیا ہے؟ کحل، کاجل اور سرمہ  
 

کحل، کاجل اور سرمہ آنکھوں کیلئے کاسمیٹکس ہیں جو بھارت، پاکستان، افریقہ 
اور مشرق وسطی' سے درآمد کی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ مصنوعات میں 
سیسہ شامل ہے۔ ان مصنوعات کو استعمال کرنے والے کچھ لوگ سیسے کے 

ہو گئے ہیں۔زہریلے اثر کی وجہ سے بیمار   

 ے کا سیسہ جسم میں کیسے پہنچتا ہے؟سرم یاکحل، کاجل 

جب کوئی شخص ان مصنوعات کو استعمال کرتا ہے تو سیسے واال کچھ سفوف یا مائع ہاتھوں پر لگ سکتا ہے۔ پھر 
میں ہاتھ ڈالنے پر وہ شخص سیسے کو نگل سکتا ہے۔ سیسہ آنکھوں کے راستے بھی  کھانے کی چیز کو ہاتھ لگانے یا منہ

 جذب ہو سکتا ہے۔

 

 سیسہ کیوں خطرناک ہے؟

سیسہ زہریال ہوتا ہے۔ اسکی چھوٹی سی مقدار بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ سیسے سے دماغ، نظام عصبی، نظام تولید، 
سکتا ہے۔ ان مصنوعات کو استعمال کرنے والے بچوں اور حاملہ گردوں اور جسم کے دوسرے حصوں کو نقصان پہنچ 

عورتوں کیلئے خاص طور پر زیادہ خطرہ ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں ہی یا چھوٹی عمر سے ایک بچے کو سیسے سے 
واسطہ پڑے تو اسے سیکھنے، نشوونما، تعلیمی کارکردگی اور رویّے کے تمام عمر رہنے والے مسائل الحق ہو سکتے 

 ۔ہیں

 

 ے کی کونسی قسموں میں سیسہ شامل ہےکحل، کاجل اور سرم

سرمے کی کئی قسمیں ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی سیسہ شامل ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں مندرجہ ذیل  کحل، کاجل اور
 مصنوعات میں سیسے کی بلند سطح پائی گئی ہے:

 ہاشمی سرمی سپیشل، پاکستان میں بنا ہوا 
 ہاشمی کحل اسود، پاکستان میں بنا ہوا 

دکانوں میں بیچی جا رہی تھیں۔ دکانوں کے مالکان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ مصنوعات ویسٹرن سڈنی میں سوداسلف کی مقامی 
 وہ یہ مصنوعات اپنی دکان سے ہٹا دیں اور انہیں نہ بیچیں۔
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 کاجل اور سرمہ مصنوعات کے بارے میں اہم معلوماتدرآمدشدہ کحل، 

 

 مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میرے کحل، کاجل اور سرمے میں سیسہ ہے یا نہیں؟

عات کے تمام اجزا ان پر انگلش میں لکھے ہوں اور ہر جزو کی مقدار آسٹریلیا کے قوانین الزم قرار دیتے ہیں کہ کاسمیٹک مصنو
بھی لکھی ہو۔ تاہم تحقیق سے پتہ چال ہے کہ کحل، کاجل اور سرمہ مصنوعات میں سیسے کی بلند سطح ہو سکتی ہے اگرچہ ان 

۔میں سیسہ ہے یا نہیں کے لیبل پر سیسے کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایک گاہک کو یقینی علم نہیں ہو سکتا کہ ایک خاص برانڈ  

 مصنوعات استعمال کی ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟ سرمہ یاکحل، کاجل اگر میں نے ہاشمی 

 ان مصنوعات کا استعمال ابھی روک دیں 
 سے دور رکھیں اور کبھی بچوں کو یہ استعمال نہ کرائیں بچوں کو ان مصنوعات 
  بات کریںاگر آپ فکرمند ہیں تو اپنے مقامی ڈاکٹر سے 
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 ہاشمی کحل اور سرمی مصنوعات میں سیسہ پایا گیا ہے


