سالمة وآمان منتجات تفتيح البشرة:
الهيدروكينون
قد تؤدي منتجات تفتيح البشرة التي تحتوي على مادة الهيدروكينون إلى العديد من األضرار الصحية.

هل تعلم؟

أن منتجات تفتيح البشرة التي تحتوي على الهيدروكينون

غير مرخصة من إدارة األغذية والعقاقير للتداول في الواليات
المتحدة بدون وصفة طبية.

الهيدروكينون هو مادة فعالة تستخدم في منتجات
تفتيح البشرة ألغراض:
تعديل لون البشرة غير المتجانس
إزالة البقع الداكنة والعيوب والتجاعيد

سبق وأن أبلغ الكثير عن آثار جانبية خطيرة
نجمت عن استخدام هذه المنتجات:
تغير لون الجلد (التمغر) والذي قد يستمر بصفة
دائمة.
الطفح جلدي
تورم الوجه

إرشادات السالمة!
ال تستخدم منتجات البشرة التي تحتوي على مادة الهيدروكينون إال عندما
يصفها لك مقدمي الرعاية الصحية المرخص لهم.
قبل اإلقبال على شراء أو استخدام منتجات العناية بالبشرة المتاحة بدون وصفة
طبية ،اطلع على ملصق المنتج للتأكد من عدم احتوائه على مادة الهيدروكينون.

تعرف على حقائق العناية بالبشرة! وسالمة منتجات العناية بالبشرة
من خالل زيارة الرابط التالي .www.fda.gov/SkinFacts

ﻛل ﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﻋن
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻔﺗﯾﺢ اﻟﺑﺷرة

سالمة وآمان منتجات البشرة:
الزئبق
قد تسبب منتجات تفتيح البشرة التي تحتوي على عنصر الزئبق العديد من األضرار على صحتك.

هل تعلم؟

سبق وأن حظرت إدارة الغذاء واألدوية إضافة الزئبق
إلى منتجات تفتيح البشرة.

قد ينجم عن استخدام منتجات العناية بالبشرة
التي تحتوي على الزئبق العديد من المخاطر
الصحية مثل:
تلف في خاليا العينين والرئتين والكليتين
وإتالف الجهازين الهضمي والجهاز العصبي
وجهاز المناعة
الطفح الجلدي وااللتهابات
تغير لون البشرة إلى اللون البني المائل للرمادي

ضا إلى الدخول في
يمكن أن يؤدي التسمم بالزئبق أي ً
غيبوبة وحتى الموت.

تأكد من عدم وجود المصطلحات التي تشير إلى
الزئبق على ملصق محتويات المنتج:
كلوريد الزئبق
()Mercurous chloride

الكالوميل ()Calomel
الزئبق الثنائي ()Mercuric
الزئبق األحادي ()Mercurio

رمز عنصر الزئبق ()Hg
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ال تستخدم أو تقبل على شراء أي منتجات
تحتوي على هذه المكونات.

إذا تعرضت أنت أو أحد أفراد عائلتك للتسمم بالزئبق:
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اتصل بمركز مكافحة السموم على الرقم
 1-(800)-222-1222أو تواصل
بمقدم الرعاية الصحية الذي يشرف على
حالتك مباشرة.

اغسل يديك واألجزاء األخرى من
جسمك التي تعرضت لمالمسة
الزئبق بعناية.

تعرف على حقائق العناية بالبشرة! وسالمة منتجات العناية بالبشرة
من خالل زيارة الرابط التالي .www.fda.gov/SkinFacts

تخلص من منتجات العناية بالبشرة
التي تحتوي على الزئبق في مركز
نفايات المواد الخطرة في منطقتك.

ﻛل ﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﻋن
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻔﺗﯾﺢ اﻟﺑﺷرة

سالمة وآمان منتجات تفتيح البشرة:
كيفية يمكنني معرفة المنتجات الغير اآلمنة
أضرارا بالغة على صحة
من المحتمل أن تسبب منتجات تفتيح البشرة التي تحتوي على مادة الهيدروكينون أو الزئبق
ً
الجسم .يحظر بيع مثل هذه المنتجات في الواليات المتحدة بدون وصفة طبية .اقرأ الملصقات على منتجات العناية
بالبشرة لمعرفة مكوناتها قبل الشراء.

تحذير

سبق وأن تلقت إدارة الغذاء والدواء تقارير عن مضاعفات
صحية خطيرة ناجمة عن استخدام مستحضرات التجميل والعناية
بالبشرة التي تحتوي على مادة الهيدروكينون أو الزئبق بدون
وصفة طبية .يحظر القانون بيع مثل هذه المنتجات في الواليات
المتحدة

تحديد المكونات

يمكن أن تُطلق على منتجات تفتيح البشرة أوصاف مثل:

صابون تفتيح البشرة
غسول العناية بالبشرة
مسحوق تبييض البشرة
كريم تصحيح البقع الداكنة

فحص المنتج

قبل األقبال على شراء أو استخدام منتجات تفتيح البشرة المنتج ،تفحص
الملصق لمعرفة ما إذا كان يحتوي على هيدروكينون أو زئبق.

يمكن أن يُدرج الزئبق في قائمة المحتويات تحت
المسميات التالية:

كلوريد الزئبق ()Mercurous chloride

الكالوميل ()Calomel
الزئبق الثنائي ()Mercuric

كريم تقشير البشرة

الزئبق األحادي ()Mercurio
رمز عنصر الزئبق ()Hg

لعالج األمراض التي تصيب البشرة مثل:
الكلف

حب الشباب

النمش

والتجاعيد

تنصح إدارة الغذاء والدواء المستهلكين بتجنب استخدام هذه المنتجات وتحثهم
على استشارة مقدمي الرعاية الصحية حول خيارات العالج المتاحة لحالتهم
المرضية.

أحرص على تجنب المنتجات التي ال تحتوي على ملصقات أو الملفوفة بالملصقات المصنوعة يدويًا أو الملصقات غير مكتوبة باللغة اإلنجليزية.

تعرف على حقائق العناية بالبشرة! وسالمة منتجات العناية بالبشرة
من خالل زيارة الرابط التالي .www.fda.gov/SkinFacts

ﻛل ﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﻋن
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻔﺗﯾﺢ اﻟﺑﺷرة

