
ELEKTRONINĖS 
CIGARETĖS – 
geras kvapas, 

žalingas poveikis

Elektroninės cigaretės išrastos 2003 m., o praė-
jus ketveriems metams buvo patentuotos pasauliniu 
mastu.

Elektroninė cigaretė yra prietaisas, susidedan-
tis iš 3 dalių: skysčiu užpildytos kasetės,  kaitiklio bei 
baterijos. Nuspaudus mygtuką, įjungiamas kaitiklis, 
kuris šildo skystį, o šiam  tapus garais, jie įtraukiami 
į plaučius.

Elektroninės cigaretės būna vienkartinės 
 (keičiamos vienkartinės kapsulės) arba daug-
kartinės (naudojamos pildyklės).

El.cigaretės taip populiarėja tarp jau-
nimo dėl didelio skonių (kvapų) pasi-

rinkimo ir el. cigarečių struktūrinių 
komponentų (korpuso, kaitinimo 

galvučių, kandiklių, kaitiklių) įvai-
rovės, leidžiančios susikurti indi-

vidualų įrenginį.

Elektroninių cigarečių poveikis 
vaikų ir paauglių sveikatai

• Nikotino poveikis
Net 99 proc. el.cigarečių yra nikotino. Patyrę elek-
troninių cigarečių vartotojai dažniausiai įtraukia garus 
giliau, o prietaisą naudoja kur kas intensyviau, nei 
pradedantieji, todėl jų kraujyje nikotino kiekis yra 
didesnis ir beveik prilygsta susidarančiam rūkant 
įprastines cigaretes. Augančiam organizmui nikotinas 
ir koncerogeninės medžiagos daro negrįžtamą žalą, 
ypač smegenims, įskaitant pažintinius gebėjimus bei 
raidą. Nedidelė dozė nikotino vaikui yra toksiška, 
gali sukelti  pykinimą, vėmimą, viduriavimą, seilėtekį 
ar  traukulius.

• Garų poveikis
Elektroninių cigarečių garai skiriasi nuo įprastinių 
cigarečių dūmų, nes juose nėra dervų. Tačiau 
nustatyta, kad elektroninių cigarečių aerozolyje 
yra ne tik  nikotino, bet ir kitų potencialiai toksiškų 
junginių (karbonilų, metalų, kietųjų dalelių) bei didelis 
propilenglikolio ir glicerolio kiekis. Šios medžiagos 
gali sukelti viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų 
infekciją, pneumoniją, suaktyvinti bronchitą ir gali 
būti koncerogeniškas žmonėms. 
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Dar nedaug žinoma apie el. cigarečių povei-
kį sveikatai, nes daugelį straipsnių, kuriuose 
teigiama, kad el. cigaretės nėra žalingos, rėmė 
cigarečių industrijos atstovai. Nepriklausomi 
mokslininkai teigia priešingai. Pateikiame keletą 
MITŲ IR FAKTŲ apie el. cigaretes.

MITAS: El.cigaretės nepavojingos aplinki-
niams.

FAKTAS: El.cigarečių garuose aptinkama nikotino, 
sunkiųjų metalų dalelių ir kitų sveikatą žalojančių 
medžiagų. Pasyvusis garinimas yra uždraustas 
patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti 
kvėpuoti garais užterštu oru.

MITAS: El.cigaretės yra saugesnės nei įpra-
stos  cigaretės.

FAKTAS: Yra registruojami el.cigarečių sukelti 
 nelaimingi atsitikimai (veido, kojų, rankų 

odos nudegimai, apsinuodijimai nikotinu), įvairaus 
sunkumo simptomai (galvos skausmas, pykinimas, 
vėmimas, sausas kosulys, alergija).

MITAS: El.cigaretės gali padėti mesti rūkyti.

FAKTAS: Tradicinėse ir el.cigaretėse randama 
12 labiausiai toksiškų medžiagų, 9 iš jų – el. ciga-
retėse. Iš tiesų el.cigaretės nepadeda mesti rūkyti, 
o didina tabako paplitimą tarp jaunimo.

MITAS: Vaikams ir paaugliams galima varto-
ti el.  cigaretes.

FAKTAS: Asmenims, jaunesniems nei 
18 metų, draudžiama rūkyti ir turėti el. 

ciga rečių. Taip pat, draudžiama nuoto-
linė prekyba el. cigaretėmis ir pildo-

mosiomis talpyklomis bei bet kokia 
jų reklama.

MITAS: El.cigarečių vartojimas nesukelia 
priklausomybės

FAKTAS: Pagrindinis motyvas pabandyti el. 
 cigaretes – smalsumas.  Išbandyti jas pasiūlo vie-
nas iš 4 artimiausių draugų. Beveik 40 proc. - tampa 
kasdieniniais vartotojais.

MITAS: El. cigarečių užpildas yra nepavojin-
gas

FAKTAS: El. cigaretės skystyje gali būti naudoja-
mas ne tik nikotinas, bet ir kitos nelegalios psicho-
aktyviosios medžiagos. Išgėrus el.cigarečių užpildą 
galima sunkiai apsinuodyti ar net mirti.


