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तपाईं आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्नको लागि कार्ड खरिद गरी प्रयोगका लागि स्क्र्याच गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस ।

हालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार स्क्र्याच कार्डमा लेखिएको अक्षर माथि गरिएको कोटिङमा प्रयोग गरिएको धातु शरीरमा घुसे पछी तपाईं लाई
क्यान्सर हुने प्रवल संभावना रहेको जनाएको छ ।

स्क्र्याच कार्ड खास गरी मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुले बढी प्रयोग गर्ने भएकाले मोबाइल प्रयोगकर्ता हरुमा यसको खतरा बढी रहेको बताइएको छ । तपाईं
धेरै मोबाइल प्रयोग गर्नु हुन्छ र ब्यालेन्स सकिने बितिकै अर्को कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ र साथमा छुट्टै अर्को पनि कार्ड लिएर हिंड्नुहुन्छ , त्यो तपाईं
लाई सजिलो पनि हुन्छ । स्क्र्याच गर्यो, ब्यालेन्स हाल्यो, अनी फोन गर्यो कती सहज छ स्क्र्याच कार्ड !

हो यही सहजता भित्र तपाईंको जिन्दगी डुब्न सक्छ । हेर्दा के होला र यसले भनेर हामी लापर्वाह गर्दछौ तर यो खतरनाक छ ।
विज्ञका अनुसार उक्त रिचार्ज कार्डको स्क्रैचिंग एरिया सिल्वर नाइट्रिक ऑक्साइड ले कोटेट गरिएको हुन्छ र साथमा कोटिंग मेट्रियल भित्र कैडमियम र
ऐल्युमिनियम पनि रहेको हुन्छ ।

सर्वेक्षणमा भनिएको छ, जव तपाईं कार्ड स्क्र्याच हातका नङले गर्नु हुन्छ सम्झनु होस् तपाईं क्यान्सर भित्र्याउदै हुनुहुन्छ । नङले स्क्र्याच गर्दा
उक्त धातु नङमा अड्किने गर्दछ र जब तपाईं खाना खानुहुन्छ ति धातुहरु खाना सँगै तपाईंको पेट सम्म पुग्नेछन र तपाईं लाई असर गर्नेछन । जसबाट
तपाईं लाई क्यान्सर हुने बढी संभावना रहन्छ । जसले तपाईंको पाचन प्रकृयामा असर् पार्दछ फल स्वरुप तपाईंको पाचन् प्रकृयाले खाना पचाउन छाड्छ ।

आजभोलि बिभिन्न कंपनी हौले आफ्नो सामाग्री बिकाउनका लागि अनेक गिफ्ट एव स्क्र्याच कार्डहरु डिणे गर्दछन जसलाई तपाईं सहजै नङले कोट्टाउनु
हुन्छ । यस्ता हरेक स्क्र्याच कार्डहरु हानी कारक हुन्छन । स्क्र्याच कार्डमा गरिएको कोटिङ मा रहेको केमिकल शरीरमा प्रवेश गरे पच्चात सर्व प्रथम
त्यसले डिएनए खराव गर्छ, त्य्सको केही समय पछी शरीरमा क्यान्सर एजेंन्ट कार्सिनोजेनको बिकास गर्दछ । जसले गर्दा ग्ल्याडर को क्यान्सर,
लिवरको क्यान्सर वा ब्लड क्यान्सर हुने गर्दछन ।

बच्ने उपाय

सर्व प्रथम तपाईं स्क्र्याच कार्डलाई हातको नङले कोट्याउन छोड्नुहोस, कार्ड कोट्टाउनका लागि सिक्का वा कुनै बस्तुको प्रयोग गर्नु होस् ।
यदी तपाईंले पहिले पनि हातले स्क्र्याच गर्दै आउनुभएको छ भने आफ्नो पाचन प्रकृया ठीक छ या छैन चेकअप गर्नुहोस । यदी शंका छ भने तुरुन्त
परिक्षण गर्नुहोस् ।
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यसको परिक्षणका लागि बायोप्सी गरिन्छ साथै रगत परिक्षण, इंडोस्कोपी , एक्स - रे र अल्ट्रासाउंड बाट पनि यसको पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

यस बाट बाँच्न तपाईंलाई सुझाव, यदी तपाईं रिचार्ज कार्ड प्रयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने इन्टरनेट कार्डको प्रयोग गरौ जसले गर्दा स्क्र्याच गर्ने झन्झट
बाट पनि मुक्त हुनुहुने छ र निरोगी पनि ।
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