Hvad er e-væske og e-damp?
At dampe er et alternativ til at ryge almindelige cigaretter.
Kan e-damp give
dig
"popcorn-lunger"?
Et batteri
anvendes
til at opvarme special e-væske, hvorefter der dannes
e-damp som kan indhaleres af brugeren...
Almindelige cigaretter indeholder op til 100 gange større mængde diacetyl end der
nogensinde er blevet registreret i en e-væske. Man har til dato endnu ikke hørt om en
almindelig cigaretryger som, fra lægelig side, har fået konstateret diagnosen kendt som
"popcorn-lunger"...
Alligevel har mange e-væskeproducenter, allerede på nuværende tidspunkt, valgt
at fjerne væskeprodukter, hvor Diacetyl tidligere har været en smagsingrediens.
Dette er blevet gjort alene for at være på den sikre side..!
Public Health England (= Sundhedsstyrelsen i DK) antager at e-damp er
mindst 95% MINDRE USUND end almindelige cigaretter. Ofte tilsættes der
Nikotin i e-væsken, men den mængde som optages i kroppen ved at dampe,
svarer til den mængde koffein man optager ved at drikke en kop kaffe eller te.
Eneste uvished, dags dato, drejer sig om, hvorvidt det er usundt at indhalere
fødevarebaserede aromaer, og i såfald, hvor usundt dette måtte være...
Såfremt man opbevarer og oplader batterier til e-cigaretten i henhold til
forskrifterne er disse yderst sikre at anvende.
Batterierne er ofte magen til dem man finder i mobiltelefoner og laptops.
Når man, meget sjældent, hører om uheld med batterier, skyldes det oftest
en regulær brugerfejl eller en fejlproduktion som så, i værste fald, kan udløse
en eksplosionsagtig reaktion...

Hvor sikkert er det at benytte e-damp?
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Kan en e-cigaret sprænge i luften?SUND..!

Hvad indeholder E-væske?

Vegetabilsk Glycerin. Kendt som "E422" i fødevarerprodukter samt kosmetikprodukter.
Propylen Glykol. Kendt som "E1520" i fødevarerprodukter og medicinalske Inhalatorer.

Er e-damp en farlig Aromaer.
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Skulle det ske, at et ungt menneske føler sig fristet til at begynde på at dampe, er det
væsentligt bedre end at han/hun i stedet var begyndt at ryge.
Public Health England har konkluderet at står valget mellem damp og almindelige
cigaretter, er e-damp 95% MINDRE USUNDT end tobakscigaretter..!

Hvad med "passiv damp"?

E-damp, ved udhalering fra brugeren, er sammenlignelig med luften i et "ikke-ryger"
hjem. Nikotinmængden er så begrænset at den ikke betragtes som at have nogen
form for pharmalogisk effekt overhovedet. Faktisk forholder det sig således at
flere
undersøgelser
har vist,
at E-cigaretten
luften ved større
trafikerede
veje er
langt
Det
korte
svar
må
være:
"NEJ".
blev,
i
sin
nuværende
form,
mere har
usund
at indhalere
for mennesket,
end
at
sidde ved siden
af en opfundet af en kinesisk farmakolog tilbage i 1993.
Siden
mange
små
producenter
leveret
og
videreudviklet
e-cigaretten.
persontidligere
eller flere
som har
bruger
e-damp...
Mange
rygere
nu taget
e-cigaretten til deres hjerte og har derved kvittet smøgerne.
Det har den store Tobaksindustri selvfølgelig også fundet ud af, og en del af tobaksvirksomhederne, er da derfor også
efterfølgende gået ind på e-damp verdensmarkedet...

Er e-cigaretter bare endnu et produkt fra "Big Tobacco" industrien?
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VIL DU VIDE MERE OM E-DAMP...?
Du er altid velkommen på DADAFO's hjemmeside:
www.dadafo.dk

BEMÆRK!
Vi har ikke opfundet svarene!
Henvisning til alle kilder på
www.Jimmith.com

