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A felrobbanó elektromos ciga-
retták egyre gyakoribbak. 
Használóik ugyanis legtöbb-

ször nem figyelnek oda a haszná-
lati utasításra, ugyanakkor a bizo-
nyos időközönként cserélendő por-
lasztóra sem áldoznak. Bár legtöbb 
európai országban bizonyos típu-
sú e-cigaretták már kiesnek a bel-
téri környezetben tiltott használa-
tú nikotintartalmú anyagok kate-
góriájából, számos rendezvényen 
mégsem engedélyezik használa-
tukat, mert a robbanás nagy tüzet 
okozhat. Az elmúlt évben az Ame-
rikai Egyesült Államokban például 
több mint húsz olyan esetet jegyez-
tek fel, amely során a tüzet e-ciga-
retta robbanása okozta. A komoly 
sérülések mellett az eddigi legsú-
lyosabb eset idén májusban történt 

a floridai St. Petersburgben, amely 
egy 38 éves férfi halálával végző-
dött. A helyi tűzoltóság és sajtó 
nagy lendülettel szórta a hírt fel-
hívva az emberek figyelmét szen-
vedélyük körültekintő űzésére. Ké-
sőbb kiderült, az áldozat cigarettá-
jának lítiumos akkumulátora rob-
bant fel. Az e-cigaretták haszná-
lóinak fontos odafigyelniük arra, 
hogy éjszakára ne hagyják a töl-
tőben, áram alatt, illetve ha a mű-
ködés során bármilyen furcsasá-
got tapasztalnak, ne használják az 
eszközt. Ugyanakkor a porlasztót 
is rendszeresen cserélni kell.

„Egészséges” cigaretta?

Az elektromos cigarettát még a 
2000-es évek elején fejlesztette ki 
egy kínai cég. Kelet-Közép-Euró-
pában azonban inkább a 2010-es 
évektől kezdődően terjedt el. Bár 
az első generáció minden típusa 
még nem így működött, ma az e-ci-
git nikotintartalmú vagy nikotin-
mentes, erre a célra tervezett fo-
lyadékkal tölti fel használója. Így a 
környezetébe sem juttat olyan ká-
ros füstöt, mint amilyen a hagyo-
mányos cigarettázáskor keletke-
zik, illetve a saját szervezetét is 
megkíméli a papír és dohány égése 
során keletkező rákkeltő anyagok-
tól. Az inkább pozitívnak tekint-
hető cél ellenére azonban az esz-
köz megítélése máig ellentmon-
dásos viták alapjául szolgál. Szá-
mos egészségügyi kutatás bizo-

nyítja ugyanis a cigaretta feltölté-
séhez szükséges folyadék össze-
tételének káros hatásait. Sok ter-
mékleírás a mai napig elrúg a való-
ságtól, és ultrahangos vibrációval 
riogatja a vásárlót.

Az e-cigaretta működési elve 
egyébként hasonlít a zseblámpá-
éhoz azzal a különbséggel, hogy 
az izzó helyén egyszerű kanócra 
tekert drótdarab található, a lám-
paüveg helyét pedig egy szipka-
ként funkcionáló cső foglalja el. A 
porlasztóban található a fűtőegy-
ség, amely felmelegíti és párolog-
tatja a folyadékot, amelyet általá-
ban belecsepegtetnek a porlasz-
tó tankjába, illetve a cigaretta vé-
gén a szívócsőként működő szip-
ka kap helyet.

Semmilyen különös villamossá-
gi ismeretet nem igényel a porlasz-
tó, illetve azon belül a kanóc, a fű-
tőszál cseréje, valamint a folya-
dék újratöltése, csupán türelmet 
és a könnyen szétszedhető eszköz 
használati utasításának követését. 
A test tartalmazza az áramforrást 
és a kapcsoló gombot. A cigaret-
tát egyszerű USB-kábel segítségé-
vel lehet feltölteni figyelve az álta-
lában a kapcsoló mellett található 
lámpa feltöltést jelző színváltozás-
ára. A sérült vagy kigyengült akku-
mulátort ki lehet cserélni.

Az eszköz előnye, hogy nem éget 
el semmit, hanem párologtatja a 
folyadékot, az alapanyaga glice-
rin vagy propilén-glikol, és külön-
böző ízesített változatokban lehet 
kapni, nikotinmentes formában is. 
Bár nem mentes a kemikáliáktól, 
a folyadék általában két adalék-
anyagot tartalmaz, viszont telje-
sen mentes a szén-monoxidtól, nit-
rogén-dioxidtól, hidrogén-cianid-
tól, savaktól, nincs benne kátrány, 
arzén, ólom vagy higany.

Mindemellett helytelen „egész-
séges” cigarettázásként emleget-
ni, ugyanis az erős és káros szen-
vedélyt okozó nikotin része az esz-

közt feltöltő folyadéknak, de egyre 
több vitát vált ki a benne találha-
tó egyéb anyagok káros hatása is.

Az e-cigi rászoktat a hagyományosra

A Kaliforniai Egyetemen végzett 
friss kutatás alapján, bár az ége-
tő funkció elkerülésével keve-
sebb karcinogént juttatnak szer-
vezetükbe, az e-cigarettázók 
esetében többször megugrik az 
adrenalinszint a nikotin tartalmú 
folyadék miatt. Így az egyre na-

gyobb pulzusszámmal a szívro-
ham esélye is jelentősen megnő. 
Megfigyelték, hogy az e-cigi tulaj-
donosai gyakrabban használják 
eszközüket, hiszen legtöbb eset-
ben nem kell külön szünetet tar-
taniuk és a szabad levegőre vonul-
niuk, munka vagy szabadidős fog-
lalkozás közben is csak egy gomb-
nyomásba kerül a cigarettázás. 

Éppen ezért sokszor nem a leszo-
kásukat segítik elő az e-cigaret-
tával, hanem éppen ellenkezőleg: 
több nikotint visznek be a szerve-
zetükbe a hagyományos cigizők-
kel ellentétben – ezzel még inkább 
növelve a szívroham kockázatát.

A New York-i Egyetem orvostu-
dományi karának kutatásai alap-
ján a folyadékban található nikotin 
állandó fogyasztása is megnöveli a 
sejtmutáció, azaz az elrákosodás 
kockázatát, bár kisebb mérték-
ben, mint a hagyományos cigaret-
ta, hiszen utóbbi veszélyeihez az 
égés során keletkezett anyagok 
– mint a szén-monoxid vagy kát-
rány – is hozzájárulnak. Egy ta-
nulmány szerint a hagyományos 
cigaretta majdnem megháromszo-
rozza a szívroham kockázatát, az 
elektromos pedig megkétszerezi. 

A kutatás legfontosabb eredménye 
igazolja: a legtöbb dohányosnál az 
elektromos cigaretta növeli a ha-
gyományosra való áttérés esélyét. 
Sokan pedig abba a komoly hibá-
ba esnek, hogy napi rendszeres-
séggel használják mindkettőt, így 
együttesen ötszörösére nő az in-
farktus esélye.

A fiatalok körében az e-cigaret-
ta használata szintén növeli a ha-
gyományos cigarettára való átté-
rés esélyét. De az sem mindegy, 
milyen folyadékot gőzöl a fogyasz-
tó. A klasszikus változatú, enyhén 
édeskés ízű ugyanis kevésbé ká-
ros, mint a különböző, például gyü-
mölcsös aromájú változat. Bár még 
folynak kutatások az e-folyadék 
hatásairól, az aromatizált változa-
tokat többnyire egészségtelenebb-
nek tartják a szakértők, a fiata-
lok körében viszont egyre népsze-
rűbbek a különböző saját keveré-
sű, egyedi ízvilágú töltetek. Ugyan-
akkor a kutatások során számos 
olyan mikroelemet fedeztek fel a 
vizsgált személyek szervezetében, 
amelyek rákkeltő anyagoknak mi-
nősülnek, bár ezek pontos leírása, 
illetve veszélye még nagyon hiá-
nyos a szakirodalomban.

Arafat az IQOS ellen harcol

Nemrég a romániai piacon is meg-
jelent az IQOS nevű elektromos 
cigarettamárka, amely alaposan 
megosztotta a társadalom dohány-
zó rétegét. Az új cigaretta reklám-
ja szerint nem elégeti vagy elfüs-
töli, hanem csak felforrósítja a do-
hányt. Raed Arafat belügyi állam-
titkár a halál új eszközének nevez-
te az IQOS-t, amely szerinte még 
kockázatosabb is lehet, mint elő-
dei, hiszen azt a benyomást kelti 
a fiatalokban, hogy nem káros az 
egészségre. Ezért félő, hogy nagy 
népszerűségre tesz szert az ifjú 
generáció körében. Több dohány-
zásmentességet hirdető szerve-
zet és hasonló célú egyesület ösz-
szefogására az új terméknek szá-
mos reklámját eltávolították a bu-

karesti aluljárókból, de a szerve-
zetek igyekeznek kijárni a parla-
mentben az elektromos cigaretták 
betiltását.

Ugyancsak egy amerikai ta-
nulmány szerint a passzív dohá-
nyosok sokkal több toxikus anya-
got szívnak be ahhoz képest, mint 
amennyit az elektromos cigaretta 
bocsát ki. A számos kutatást több 
francia tanulmány is megerősí-
ti, amelyek szerint az e-cigaretta 
is okozhat rákos elváltozást, nem 
beszélve a légutak károsodásáról: 
például, az alkoholhoz és a hagyo-
mányos cigarettához hasonlóan az 
elektromos is vezethet veszélyes 
horkoláshoz, éjszakai légzéskima-
radáshoz, asztmához, allergiához.

Kurkó Csilla csíkszeredai orvos 
lapcsoportunknak elmondta, a ha-
gyományosan dohányzók esetében 
a tüdőtágulás 10–15 év alatt is ki-
alakulhat, az elektromos eszközt 
használók esetében azonban ez 
akár 40 évbe is telhet. Tehát súlyos 
függőség esetén az elektromos vál-
tozat mindenképpen ajánlottabb, 
hosszú távon azonban a teljes le-
szokás a legésszerűbb megoldás.
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Az elektromos cigaretta használata növeli a hagyományosra való rá-, illetve visszaszokás esélyét

Kevésbé káros, de nem veszélytelen
Lassan állandóvá válnak az elektromos cigaretták körüli botrányok: hol a 

használat közbeni felrobbanásukról, hol a hagyományos cigarettákkal vete-

kedő káros hatásukról olvashatunk. Bár korántsem olyan káros, mint a ha-

gyományos dohányzás, az egészséges jelzőt mégis el kell felejtenünk.

Nem veszélytelen. Az e-cigarettázók több nikotint visznek be a szervezetükbe, mint a hagyományos pöfékelők

Az eszköz megítélése mindmáig ellentmondásos viták alapjául szolgál

A folyadék teljesen men-
tes a szén-monoxidtól, 
nitrogén-di oxidtól, hid-
rogén-cianid tól, savaktól, 
nincs benne kátrány, 
ar zén, ólom vagy higany.
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