
Karlmennska, kynþokki, sjálfstæði og áræðni selur alltaf  





Skaðleg áhrif nikótíns

• Nikótín veldur tóbaksfíkninni

• Háir skammtar nikótíns hafa bráð eitrunaráhrif 

• Rannsóknir sýna fram á að nikótín hafi langvinn 
skaðleg áhrif á heila fóstra

• Nikótín hefur skaðleg áhrif á heilsu fóstra og 
mæðra á meðgöngu og getur valdið 
fyrirburafæðingum og fósturláti

• Rannsóknir benda til langvinnra skaðlegra áhrifa 
nikótíns á heilastarfsemi unglinga
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Er hollt að reykja og veipa???

Filtrinn gerður úr asbest trefjum



Meðal krabbameinsvaldandi efna í 
tóbaksreykK

• Arsenic
• Benzene
• Benzopyrene
• Cadmium
• Chromium
• Formaldehyde
• Acetaldehyde
• Acrolein 
• Nickel
• N-nitrosonornicotine
• Lead
• Hydrogen cyanide
• Acrylonitrine
• Fjöldi sindurefna (free radicals)

Efni í tóbaksreyk sem tengjast langvinnri     
• lungnateppu

• Acrolein : Eituráhrif á bifhár og eykur bólgu
• Formaldehyde : Ertandi fyrir loftvegi
• Nitrogen oxides : Ildandi (oxidant) áhrif
• Cadmium : Ildandi áhrif, veldur 

lungnaþembu
• Hydrogen cyanide : Áhrif á orkubúskap 

lungnafruma 
• Fjöldi sindurefna (free radicals) sem valda 

bólgusvörun og vefjaskemmdum

Í tóbaksreyk finnast yfir 7000 kemisk efni þar af um 70  krabbameinsvaldandi

Healt Canada 2011



Lungnaþemba og lungnakrabbamein
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LUNGNAÞEMBA
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Setja í körfu

SENDUM FRÍTT ÚTUM ALLT LAND

Skárri Kostur?

Engar vísindalegar rannsóknir hafa sýnt fram á að rafrettur geti haft 
lífshættulegar afleiðingar í för með sér líkt og reykingar 

Department of Health í Bretlandi framkvæmdi rannsókn á rafrettum. 
Niðurstöðurnar voru þær að það sé 95% öruggara að veipa heldur en að 
reykja sígarettur. Það kom einnig fram að veip væri góð leið til að fá fólk til 
þess að hætta reykingum. Rannsóknin birtist síðar í Public Health England 
sem er virt tímarit meðan vísindamanna og lækna 

“Að veipa gefur frá sér góða lykt, veldur ekki andfýlu og tennurnar litast 
ekki. Hægt er að velja milli fjölmargra bragðtegunda sem gefa frá sér 
góða lykt. Gaman er að geta prófað sig áfram, finna sína uppáhalds 
tegund eða prófa eitthvað alveg nýtt“ 

Niðurstöðurnar eru þær að rafrettur hafa vinningin að öllu leyti fram yfir 
sígarettur. Við þurfum þó að bíða nokkur ár í viðbót til að fá niðurstöður úr 
langtímarannsóknum en það bendir ekkert til þess að það sé hættulegt að 
veipa. Í dag bendir allt til þess að veip sé besta leiðin til þess að fá fólk til 
þess að hætta að reykja sígarettur 

Upplýsingar á íslenskri vefverslun fyrir rafrettur og fylgihluti 

Ok2vape.is © 2017



Meðal skaðlegra efna frá rafrettum

• Nikótín
• Propylene glycol 
• Jurta glycerin
• TSNA (tobacco specific nitrosamines)

m.a N-nitosocornicotine,
N-nitrosoanabasine og 
N-N-itrosoanatabne

• Ördropar
• Sindurefni (Oxygen free radicals)
• Bragðefni (flavorants) < 7700

frumuskaði (cytotoxic)
Diacetyl og Acetyl propyonil

• Tadalafil og Rimonabant hafa fundist í 
rafrettuvökvum

• Formaldehýð, acetaldehýð og acrolein   eru 
krabbameinsvaldar og acrolein tengist LLT

• Rokgjörn lífræn sambönd (VOCs)
• Þungir málmar finnast í jafnmiklu eða meira 

mæli en í tóbaksreyk þar á meðal blý og 
cadmium , nickel ,silfur, zink, aluminium o.fl

Meðal efna sem finnast í andrúmsloftinu eftir 
rafrettureykingar eru nikótín í svipuð magni og eftir 
venjulegar reykingar auk þess bragðefni, rokgjörn 
lífræn sambönd, propylene glycol og þungir 
málmar í litlu magni en nikkel, silfur og zink í hærra 
magni en eftir tóbaksreykingar

E-cigarette use among Youth and Young adults
A Report of the Surgeon General 2016

Highly Reactive free Radicals in Electronic 
Cigarette Aerosols. Chem Res toxicol.2015



Tækjabúnaður og veiptækni

• Tækin eru mjög mismunandi 

• Stundum smíðuð fyrir kúnnann

• Innihaldslýsingar lélegar og misvísandi

• Öryggi ábótavant

• Rafrettuvökvarnir ekki í barnheldum 
umbúðum

• Reyndir veiparar lengja gjarnan insogstímann

• Minnka insogsflæðið

• Stækka insogsmagnið 

• Með þessu móti fá þeir meira út úr veipinu 
hvað varðar nikótín og önnur efni

E-cigarette use among Youth and Young adults
A Report of the Surgeon General 2016
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Veip og starfsemi lungnanna

• Aukin loftvegamótstaða hefur fundist eftir rafrettureykingar en ekki áhrif á  venjulegt blásturspróf 

• Minnkað NO hefur fundist í útöndunarlofti sem getur bent til aukinnar

loftvegamótstöðu

• Diacetyl gufa hefur valdið lungnaskemmdum hjá mönnum í iðnaði og í dýratilraunum

• Veip veldur DNA skemmdum í lungum, hjarta og blöðru í dýratilraunum

• Veip með bragðefnum getur valdið eitrun og bólguviðbragði í berkjum manna

• Veip með nikótíni eykur auðreytni loftvega og slímframleiðslu í músum

• Veip veldur lungnaþembu í músum

E-cigarette smoke damages DNA and reduces repair activity in mouse lung, heart, 
and bladder as well as in human lung and bladder cells PNAS 2018; published 

ahead of print January 29, 2018

E-cigarette use among Youth and Young adults
A Report of the Surgeon General 2016

The effects of electronic cigarette vapour on the lung: direct comparison to tobacco 
smoke. The European Respiratory Journal 2018 






