
ਲੀਡ ਪੋਇਜ਼ਿਨੰਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤ� ਬਾਅਦ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇਹ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓ.ਐ�ਨ. (ON) 
ਿਵੱਚ ਕੇਰਲਾ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਅਤੇ ਨੈਚੂਰਲ ਹਰਬਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਅਣ-ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿਸਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-
recall/health-canada-warns-products-sold-kerela-ayurvedic-natural-herbal-consultation-
toronto  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਥਾਨ ਤ� ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਦਵਾਈਆ ਂਖਰੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਲੀਿਨਕ ਤ� ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ 
ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ 
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ।ੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਲਥ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ 416-338-
7600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
ਆਯੁਰਵੇਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ 
ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਦਵਾਈ (ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆਂ) ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਡ, ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਆਰਸੈਿਨਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਿਤਆਰੀਆ ਂਦਾ ਗਰ੍ਿਹਣ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਲੀਡ ਟੌਕਿਸਟੀ (ਵਸ਼ੈਲੇਪਣ/ਜ਼ਿਹਰੀਲੇਪਣ) ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
 
ਐਲੀਵੇਿਟਡ ਬਲੱਡ ਲੀਡ ਲੈਵਲ (ਉ�ਚ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਪੱਧਰ) ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਉਹਨਾ ਂਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਕਦੇ-ਕਦਾ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ, ਦਰਦ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੱਕ, "ਲੀਡ ਕੋਿਲਕ" (ਪੇਟ ਿਵੱਚ 
ਗੰਭੀਰ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕੜਵੱਲ) ਤੱਕ। 
• ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਲੱਛਣ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਮ ਬੇਚੈਨੀ 
• ਅਨੀਮੀਆ 
• ਮਾੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਪੈਥੀ ਸਮੇਤ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਿਡਸਫੰਕਸ਼ਨ (ਨਪੰੁਸਕਤਾ) 

 
�ੋਿਨਕ ਲੀਡ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕਾਰਨ ਲੰਮ ੇਸਮ� ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ੋਿਨਕ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਨੈਫਰ੍ਾਈਿਟਸ ਜਾਂ 
"ਲੀਡ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ", ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮ, ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਪਰ੍ਜਨਨ ਪਰ੍ਭਾਵ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ, 
ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੰਤੂ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਦਵਾਈਆ ਂਤ� ਲੀਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ �ਟਾਰੀਓ ਦੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 
ਦੇਖ.ੋ. 
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