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Uvod
To poročilo je bilo napisano z namenom nudenja podpore službam za pomoč pri 
opuščanju kajenja. Te službe zagotavljajo pomoč ljudem, ki bi želeli opustiti kajenje 
in si želijo pri opuščanju te razvade pomagati z uporabo elektronske cigarete. Ta 
pristop združuje najbolj učinkovito metodo prenehanja (službe za pomoč pri 
opuščanju kajenja) in najbolj priljubljeno sredstvo za dosego tega cilja (elektronske 
cigarete).

Avgusta 2015 je angleška agencija za javno zdravje (Public Health England) objavila 
obsežen pregled najnovejših dokazov, ki so plod raziskav na področju uporabe 
elektronskih cigaret.1 Poleg tega je pripravila tudi spremljajoči dokument, ki poudarja 
pomen zbranih dokazov za politiko in njihovo uporabo v praksi.2 To poročilo črpa iz 
teh dokumentov ter pokuša povzeti vsa trenutno znana dejstva v zvezi z varnostjo 
uporabe elektronskih cigaret in tovrstnega načina vnašanja nikotina. Poleg tega 
obravnava tudi določene pomisleke, ki so bili izpostavljeni v povezavi z uporabo teh 
naprav.

V poročilu izhajamo iz stališča, da je uporaba elektronske cigarete v primerjavi s 
kajenjem tobačnih cigaret neprimerljivo varnejša ter da so e-cigarete priljubljene 
med kadilci in igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju deleža prebivalstva, ki kadi 
tobačne izdelke.

To poročilo se ne osredotoča na uporabo elektronskih cigaret v splošni populaciji z 
namenom kratkotrajne abstinence oziroma njihove uporabe kot del poskusa zman-
jševanja količine pokajenih običajnih cigaret.

Medtem ko raste število dokazov, ki govorijo v prid uporabi elektronske cigarete, pa 
je težava še vedno precej omejena količina kakovostnih in zanesljivih študij, zlasti na 
področju preučevanja opustitve kajenja, ki je glavno gonilo za javno- zdravstvene 
intervencije.

Poleg tega poročilo omejuje dejstvo, da se področje elektronskih cigaret nenehno 
razvija. Posledično obstaja na trgu veliko število različnih oblik elektronskih cigaret. 
Vsaka ima svojo tehnologijo, načine dovajanja in koncentracijo nikotina. Razlikujejo 
pa se tudi načini, kako ljudje te naprave uporabljajo.

To poročilo daje priporočila posameznikom in službam, ki delujejo na področju 
pomoči pri opuščanju kajenja tobaka. Povzema tudi dokaze, na podlagi katerih so ta 
priporočila zasnovana. Dodatno pa izpostavlja tudi pogosta vprašanja o elektronskih 
cigaretah ter predlaga odgovore na ta vprašanja..
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Ozadje

Ali je nikotin nevaren?

Elektronske cigarete so naprave za dovajanje z nikotinom obogatenega aeroso-
la, ki ga uporabnik inhalira. Ta aerosol nastaja s segrevanjem raztopine, ki običa-
jno vsebuje nikotin, propilenglikol in/ali glicerol skupaj z dodanimi aromami. Ta 
aerosol se imenuje para. Uporaba elektronske cigarete je zato pogosto opisana 
kot uparjanje tekočin. Za razliko od kajenja običajnih cigaret pri uporabi 
elektronskih cigaret ne prihaja do gorenja. Posledično njihova raba ne ustvarja 
popolnoma nobenega dima in nikakršnih drugih škodljivih snovi, ki so stranski 
produkt procesa izgorevanja, kot sta na primer katran in ogljikov monoksid.

Elektronska cigareta se je pojavila leta 2004. Razvoj prve elektronske cigarete se 
običajno pripisuje Hon Liku iz kitajske družbe Ruyan.3 V Veliki Britaniji so se 
elektronske cigarete pojavile nekaj let kasneje. Zaradi velikega števila uporab-
nikov so se leta 2011 začele pojavljati v nacionalnih študijah. Po trenutnih 
ocenah je v Veliki Britaniji že 2.4 milijona uporabnikov.

Elektronska cigareta je običajno sestavljena iz baterije, grelnega elementa 
oziroma tuljave (uparjalnik oziroma atomizer) in tekočine (e-tekočina). E-tekoči-
na je bodisi zaprta v kartušah bodisi jo uporabnik lastnoročno nalije v rezervoar. 
Določene različice elektronskih cigaret omogočajo uporabo kartomizerjev ter 
združujejo uparjalnik in e-tekočino v eni sami enoti. Kljub temu, da je določene 
izvedbe kartomizerjev možno ponovno napolniti, jih velika večina tega ne 
omogoča in so le za enkratno uporabo.

Nikotin ni povzročitelj s kajenjem povezanih bolezni kot so na primer rak in bolezni 
srca. Za nastanek teh bolezni so izključno odgovorne druge kemikalije, ki jih najdemo 
v tobačnem dimu. Treba pa se je zavedati, da nikotin povzroča odvisnost. Ta njegova 
lastnost je glavni vzrok, da ljudje nadaljujejo s kajenjem cigaret, kljub temu da se 
zavedajo škodljivih posledic vdihavanja tobačnega dima na svoje zdravje. Za odrasle 
uporabnike elektronskih cigaret nikotin ne predstavlja pomembnega zdravstvenega 
tveganja. Da bi preprečili morebitne nesrečne primere zastrupitve otrok, je vsekakor 
potrebna previdnost pri shranjevanju elektronskih cigaret in e-tekočin. Shranjene 
morajo biti na varnem mesu (t.j. pri njihovem shranjevanju je treba upoštevati 
podobne ukrepe kot pri shranjevanju čistil, zdravil ipd.)
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Louise Ross,  Leicester City Stop Smoking Service

Elektronske cigarete prve generacije (t.i. »cigalike«) so po videzu podobne običa-
jnim cigaretam in navadno uporabljajo kartomizerje. Grelna tuljava se aktivira, ko 
uporabnik naredi vdih (oziroma na določenih modelih pritisne ustrezen gumb). 
Ta grelna tuljava upari e-tekočino. Uporabnik lahko inhalira ustvarjeno paro. 
Mnogo elektronskih cigaret prve generacije ima na koncu naprave lučko, ki ob 
vdihavanju zasveti.

Bolj izkušeni uporabniki elektronskih cigaret (t.i. vaperji) so precej bolj naklonjeni 
uporabi novejših modelov elektronskih cigaret druge in tretje generacije. Pogosto 
se tem napravam reče osebni uparjalniki, posebej pa so priljubljene med ljudmi, 
ki so kajenje običajnih cigaret popolnoma nadomestili z uporabo elektronskih 
cigaret.

Elektronske cigarete druge generacije so po navadi večje. Poleg tega imajo tudi 
zmogljivejše baterije, ki so povezane z uparjalnikom in rezervoarjem. Uporabnik 
rezervoar napolni z izbrano e-tekočino. Ta tekočina lahko vsebuje različne arome, 
lahko pa vsebuje tudi različne koncentracije nikotina. Videz teh naprav pogosto 
spominja na nalivno pero in jih lahko uporabljamo s paleto različnih uparjalnikov, 
kartomizerjev in rezervoarjev. Po navadi uporabljajo večje baterije. Določeni 
modeli omogočajo tudi nastavljivo moč naprave..

Elektronske cigarete tretje generacije so običajno še večje in imajo še bolj zmoglji-
vo baterijo ter nastavljiv pretok zraka. Omogočajo tudi regulacijo izhodne 
napetosti ali moči, ki se uporablja za proces uparjanja (temu se pogosto reče 
naprave z nastavljivo izhodno napetostjo ali nastavljivo izhodno močjo). Nekat-
ere naprave imajo lahko tudi števce vdihov in dodatno programsko opremo. To 
programsko opremo lahko uporabnik naloži na svojo napravo. Z njo lahko 
programira napetost in moč ter nadzoruje vzorce uporabe. Naprave tretje gener-
acije so zasnovane tako, da omogočajo uporabniku veliko mero prožnosti in 
zamenjavo posameznih komponent skladno z njegovimi osebnimi preferencami.

»Vsakič, ko vidim nekoga uporabljati elektronsko cigareto, pomislim: 
Še ena oseba več, ki NE kadi cigaret.«
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Slika 1: Tri generacije elektronskih cigaret

Elektronske cigarete in službe za pomoč pri 
opuščanju kajenja 

Prva generacija Druga generacija Tretja generacija

Slike je prispevala Anna Phillips

Angleška agencija za javno zdravje (Public Health England) vsem službam za 
pomoč pri opuščanju kajenja priporoča, da nudijo podporo ljudem, ki se za 
dosega tega cilja poslužujejo elektronske cigarete.2,4 Vse posameznike, ki se 
odločijo za uporabo neodobrenih nikotinskih izdelkov (NCP, običajno so to 
elektronske cigarete), pa lahko službe vključijo v svoja poročila, ki so podlaga za 
izdelavo nacionalnih statistik.

Podatki angleških služb pomoč pri opuščanju kajenja za leto 2014/2015 kažejo, da 
je 2.221 kadilcev pri poskusu opustitve kajenja uporabilo zgolj neodobrene 
nikotinske izdelke (t.j. elektronsko cigareto). Dodatnih 1.932 oseb, pa je poskusilo 
z uporabo neodobrenih nikotinskih izdelkov v kombinaciji z uradno odobrenimi 
zdravili za opuščanje kajenja 5. Glede ne dejstvo, da je v tem letu kar 450.582 ljudi 
poročalo o poskusu opuščanja kajenja, je to sorazmerno majhno število ljudi. 
Toda obstaja možnost, da tej navidezno majhni številki botruje predvsem 
nezadostno poročanje
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S katero elektronsko cigareto začeti?

Kako pogosto naj uporabljam elektronsko cigareto pri poskusu 
opuščanja kajenja?

Elektronska cigareta lahko ljudem pomaga pri opuščanju kajenja. Uporabniki storitev 
služb za pomoč pri opuščanju kajenja, ki so združili elektronski cigareto z vedenjsko 
podporo teh služb, so v letih 2014/2015 dosegli najboljše rezultate pri uspešnem 
doseganju cilja opustitve kajenja.5 Glede na samoporočane stopnje prenehanja kajen-
ja v obdobju 4 tednov je bilo z uporabo le neodobrenih nikotinskih izdelkov (t.j. NCP oz. 
elektronska cigareta) uspešnih 66 % sodelujočih. Pri uporabi teh izdelkov v kombinaci-
ji z uradno odobrenimi zdravili za opuščanje kajenja je o uspešnem opuščanju kajenja 
poročalo 63 % udeležencev. Slednje so precej višje stopnje uspeha, kot pri ljudeh, ki so 
uporabili zgolj nadomestno nikotinsko terapijo, saj je bilo v tem primeru uspešnih 48 
% ljudi (n = 135.719). Treba je omeniti, da nam zbrani podatki ne omogočajo kontrole 
spremenljivk, kot je na primer stopnja odvisnosti od tobaka. Prav tako obstaja 
možnost, da so ljudje, ki se odločijo za uporabo izdelkov z dodatkom nikotina, morda 
drugačni od preostanka kadilcev, ki poskušajo opustiti kajenje. Možno je tudi, da pri 
nekaterih neodobrenih nikotinskih izdelkih ni šlo za elektronske cigarete, čeprav 
izhajamo iz domneve, da gre pri teh izdelkih povečini za uporabo elektronske 
cigarete..

To je stvar osebne odločitve. Elektronske cigarete z rezervoarji za ponovno polnjenje 
(druga in tretja generacija) omogočajo uporabo široke palete arom in pri inhaliranju 
ponujajo boljšo uporabniško izkušnjo. Vendar pa je pri teh modelih na začetku morda 
potrebnega nekaj več časa, da se jih uporabnik privadi. V primerjavi z elektronskimi 
cigaretami, ki po videzu spominjajo na klasične cigarete (prva generacija), so novejše 
naprave zmožne dovajati tudi večje koncentracije nikotina. Pri odločitvi vam lahko 
ponudijo nasvet specializirani prodajalci, na voljo pa so tudi številni internetni forumi, 
kjer uporabniki razpravljajo o prednostih in slabostih posameznih modelov.

Tako pogosto kot je treba, da si pomagate pri lajšanju simptomov ob odtegnitvi 
nikotina ter nadzoru impulzov, ki vas ženejo, da bi segli po običajni cigareti. Kmalu 
boste odkrili način uporabe elektronske cigarete, ki vam najbolj ustreza, in ugotovili, da 
jo uporabljate takrat, ko čutite potrebo po dopolnitvi. Elektronske cigarete namreč ni 
potrebno pokaditi od začetka do konca, za razliko od tobačne, . Naredite lahko le vdih 
ali dva, nato jo začasno odložite. Če jo zelo pogosto uporabljate, obstaja verjetnost, da 
je potrebno uporabiti e-tekočino z višjo vsebnostjo nikotina.
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Slika 2: Samoporočane stopnje opuščanja kajenja za obdobje 4 tednov v letu 
2014–2015 po podatkih angleških služb za pomoč pri opuščanju kajenja 5
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NCP: Nicotine containing product

Support used

“Pri poskusu prenehanja kajenja sem dolgo časa čakal, kdaj se bo začel tisti 
težki del odvajanja, o katerem vsi kar naprej govorijo. Vendar pa se 
presenetljivo to sploh ni nikoli zgodilo.”
Uporabnik storitev služb za pomoč pri opuščanju kajenja, ki je pri svojem 
uspešnem poskusu opuščanja kajenja uporabil elektronsko cigareto,
Leicester City Stop Smoking Service

Glede na veliko število ljudi, ki vzpostavijo stik z službami za pomoč pri opuščanju 
kajenja in trenutno izjemno veliko priljubljenostjo elektronske cigarete kot 
pripomočka pri opuščanju kajenja, se ponuja velika priložnost za izboljšanje 
deleža uspešnih poskusov opuščanja kajenja. Uspešnost se lahko izboljša tako, da 
se najbolj priljubljena metoda (elektronska cigareta) združi z najbolj učinkovito 
metodo (vedenjska podpora ustreznih služb).
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Mnoge službe za pomoč pri opuščanju kajenja so se opredelile kot »elektronskim 
cigaretam prijazne« službe (glejte okvir 1).

Okvir 1: Elektronskim cigaretam prijazne službe za pomoč pri opuščanju kajenja.

Elektronskim cigaretam prijazne službe za pomoč pri opuščanju kajenja 
podpirajo posameznike, ki bi kot sredstvo za dosego svojega cilja, radi 
uporabili elektronsko cigareto. Pozivajo pa tudi vse tiste kadilce, ki razmišl-
jajo o uporabi elektronske cigarete, da jih obiščejo zaradi dodatne veden-
jske podpore.

To lahko predstavlja dilemo za tiste, ki niso seznanjeni s tem konceptom ali 
jim morda primanjkuje znanja o elektronskih cigaretah. Ti nasveti bodo 
morda v pomoč:

Ne skrbite, ker niste strokovnjak. Zelo malo verjetno je, da boste vedeli 
vse o elektronskih cigaretah oziroma tega znanja od vas tudi nihče ne bo 
pričakoval – saj zelo dobro veste, kako pomagati ljudem pri opuščanju 
kajenja. Možno je, da bodo posamezniki, ki bodo iskali vašo pomoč, 
skupaj z elektronskimi cigaretami upodabljali tudi nadomestno nikotins-
ko terapijo. Sledenje lahko poveča verjetnost uspešnega prenehanja 
kajenja.

Seznanite se z elektronskimi cigaretami. Pogovorite se z izkušenimi 
uporabniki elektronskih cigaret, obiščite uglednega ponudnika elektron-
skih cigaret in preberite prispevke na forumih.

Imejte pozitiven odnos, kadarkoli govorite o elektronskih cigaretah. 
Treba se je namreč zavedati, da se tem ko boste denimo izjavili: »Ne 
moremo vam priporočati elektronskih cigaret.«, bodo ljudje v resnici 
slišali »Elektronske cigarete niso dobre.« Izognite s tej nevarnosti in 
namesto tega raje izbirajte besede, ki nosijo pozitivno sporočilo kot na 
primer: »Ne moremo vam priskrbeti elektronske cigarete. Vendar vam v 
primeru, da si jo kupite sami, lahko vsekakor ponudimo dodatno podpo-
ro, ki vam bo pomagala uspešno opustiti kajenje.«
Ne silite ljudi, da opustijo elektronsko cigareto.
 
Ne silite ljudi, da opustijo elektronsko cigareto. Nekateri menijo, da 
morajo ljudje čim prej prenehati z vnosom nikotina. Vendar pa lahko v 
resnici dolgotrajnejša uporaba elektronske cigarete služi kot zaščitni 
dejavnik, ki ljudi v procesu opuščanja varuje pred neuspehom in 
preprečuje nevarnost, da bi ponovno zapadli v kajenje tobačnih cigaret.
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Koliko stanejo elektronske cigarete?

Ne skrbite zaradi rekreativne uporabe nikotina. To je lastna izbira 
nekaterih ljudi in vsekakor ni naloga služb za pomoč pri opuščanju kajen-
ja, da o tem podajajo sodbe. Službe za pomoč pri opuščanju kajenja 
namreč nikakor niso službe za »zaustavitev nikotina« in če mislimo, da je 
spravljanje ljudi z njihovih elektronskih cigaret koristno porabljen čas, 
potem ignoriramo veliko bolj pomembno priložnost. Priložnost, da 
pomagamo ljudem, da uspešno opustijo kajenje in nato tudi v prihodnje 
ostanejo nekadilci. Bodite odprti do izbire ljudi. Poslušajte jih, še posebej 
če poročajo, da jim poskus opuščanja kajenja zelo dobro uspeva s 
pomočjo njihove elektronske cigarete.

Veselite se, da boste v prihodnosti gotovo slišali ljudi, ki proslavljajo 
svoj uspeh in vam bodo navdušeno pripovedali, da sta bila uporaba 
elektronske cigarete in podpora v procesu odvajanja za njih pravo 
razodetje.

Ena izmed služb v Londonu je kot del raziskovalnega projekta, poleg standardnih 
uradno odobrenih zdravil za prenehanje kajenja, priskrbela tudi brezplačni 
začetni komplet z elektronsko cigareto.6 Njihova izkušnja priča, da lahko na ta 
način povečamo privlačnost in uspešnost dejavnosti službe. Kljub dodatnim 
stroškom, ki so nastali zaradi nakupa elektronskih cigaret, je ta praksa v resnici 
celo ustvarila prihranek. Elektronske cigarete so namreč cenejše kot uradno 
odobrena zdravila za opuščanje kajenja. Poleg tega pa je del uporabnikov tudi 
prišel do spoznanja, da v resnici sploh ne potrebujejo dodatnih zdravil.

Pričakujete lahko, da za boste za dokaj kvaliteten začetni komplet z elektronsko 
cigareto druge generacije, ki je enostavna za uporabo in jo je možno ponovno 
napolniti, odšteli okrog 25 evrov. Cene bolj naprednih elektronskih cigaret, ki so 
namenjene izkušenim ali zanesenjaškim uporabnikom, se gibljejo od 40 evrov pa 
vse do nekaj sto evrov. Vendar pa lahko dostojen komplet elektronske cigarete 
tretje generacije kupite že za okrog 90 evrov. Podobno kot velja za vse druge 
potrošniške izdelke, boste za bolj kvalitetne produkte, seveda plačali več.
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Ali je uporaba elektronske cigarete cenejša?

Ali smem istočasno kaditi tobačne cigarete in uporabljati 
elektronsko cigareto?

Da. Potem ko boste enkrat kupili izbrani začetni komplet je treba le občasno 
zamenjati uparjalno glavo (grelno tuljavo), ki stane nekaj evrov ter kupiti izbrano 
e-tekočino, kjer se cene navadno začnejo nekje pri 3 funtih (4 €) za 10 mililitrov. 
Zelo kmalu boste opazili prihranke v primerjavi z rednim kupovanjem običajnih 
cigaret.

Nekatere nosečnice se odločajo za uporabo elektronske cigarete z namenom, da bi 
opustile kajenje. Služijo pa lahko tudi kot pripravno sredstvo za zmanjševanje škode pri 
tistih nosečnicah, ki bodisi ne morejo ali nočejo nenadoma opustiti kajenja7. Elektron-
ske cigarete so namreč veliko bolj varne kot tobačne. Vendar pa vseeno še vedno nismo 
dovolj poučeni o morebitnih tveganjih, ki jih je izpostavljen zarodek kot posledica 
vdihane pare, zato so posledično trenutno priporočena metoda opuščanja kajenja v 
nosečnosti še vedno le uradno odobrena zdravila za prenehanje kajenja. Vendar pa v 
primeru, da se je nosečnica odločila za uporabo elektronske cigarete kot sredstva za 
pomoč pri opustitvi kajenja ali zmanjšanja število pokajenih cigaret, je od tega nikakor 
ne smemo odvračati. Vse nosečnice, ki kadijo, lahko napotimo na službo za pomoč pri 
opuščanju kajenja ali k ustreznemu strokovnjaku za kajenje v nosečnosti, kjer bodo 
dobile potreben nasvet in podporo.

Elektronske cigarete imajo pomembno vlogo pri obravnavanju začasne abstinence in so 
lahko pomemben del poskusa opuščanja kajenja za tiste kadilce, ki vstopajo v instituci-
je, kjer kajenje ni dovoljeno (npr. ustanove za psihiatrično obravnavo, zapori ipd.).

Da. Nobenih dokazov ni, ki bi kazali, da bi kajenje tobačnih cigaret ob vzporedni uporabi 
elektronske cigarete na kakršen koli način povečalo tveganja za zdravje. Vendar pa bi 
vsekakor moral biti glavni cilj prenehanje kajenja, saj je največje pozitivne zdravstvene 
učinke mogoče zaznati pri tistih, ki so popolnoma opustili kajenje tobačnih izdelkov. 
Službe za pomoč pri opuščanju kajenja vam lahko ponudijo nasvete in potrebno 
podporo za dosego tega cilja. Nekateri uspešno popolnoma preidejo na elektronske 
cigarete, medtem ko drugi za ta prehod potrebujejo nekoliko več časa. Morda boste 
morali poskusiti nekaj različnih modelov elektronskih cigaret in e-tekočin, preden boste 
našli ustrezno kombinacijo, ki vam bo omogočila, da boste popolnoma opustili kajenje. 
To je popolnoma normalno.
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Priporočila za izvajanje v praksi
1. Bodite odprti za uporabo e-cigarete pri ljudeh, ki jo želijo preizkusiti; predvsem 
pri tistih, ki so že poskusili s prenehanjem kajenja z vsemi drugimi odobrenimi 
zdravili za opuščanje kajenja in niso uspeli.

2. Delite nasvete in znanje v zvezi z e-cigareto, ki vključujejo:

E-cigareta dovaja nikotin v obliki, ki je veliko varnejša od kajenja tobačnih 
cigaret.

Nekaterim ljudem e-cigareta pomaga pri opuščanju kajenja, pri zniževanju 
stopnje dovajanega nikotina in/ali pri vzdrževanju začasne abstinence od 
kajenja.

Na trgu je širok izbor e-cigaret, zato bodo morda ljudje morali preizkusiti več 
različnih tipov e-cigaret, okusov in stopenj nikotina preden bodo našli izdelek, 
ki jim ustreza.

Uporaba e-cigarete ni enaka kajenju tobačne cigarete, zato morajo ljudje na 
začetku z njo eksperimentirati in se jo naučiti učinkovito uporabljati (npr. za 
aktivacijo uparjalnika in za izboljšanje dovajanja nikotina je včasih na začetku 
potrebnih več krajših in nato daljši potegi pare iz e-cigarete). Uporabniki 
morajo tudi znati prepoznati, kdaj je potrebno zamenjati uparjalnik e-ciga-
rete.8

Ljudje, ki so prej uporabljali e-cigareto v kombinaciji s kajenjem tobačnih 
cigaret (npr. da so s tem zmanjšali število pokajenih cigaret) bodo morda 
morali pri popolni opustitvi kajenja tobačnih cigaret razmisliti o zamenjavi 
naprave in/ali o prilagoditvi koncentracije nikotina v e-tekočini.

Čeprav bo v prihodnosti pri uporabi e-cigaret morda nastalo nekaj zdravst-
venih tveganj, bodo ta v najslabšem primeru predstavljala zelo majhen del 
tveganja pri kajenju tobačnih cigaret. To pa zato, ker para iz e-cigarete ne 
vsebuje produktov izgorevanja, ki povzročajo pljučne in srčne bolezni ter raka.
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Je uporaba e-cigarete enaka kot kajenje tobačnih cigaret?

3. Vedenjska podpora, ki jo nudijo usposobljeni zdravstveni delavci za opuščanje kajenja 
bo dodatno izboljšala možnost za učinkovito opustitev kajenja, ne glede na to, ali ljudje 
uporabljajo e-cigareto. Koristno bi bilo ljudi spodbujati, da se čim bolj seznanijo z uporabo 
svoje e-cigarete preden določijo dokončen datum za popolno opustitev kajenja tobačnih 
cigaret in drugih nikotinskih nadomestkov.

4. Centri za opuščanje kajenja lahko nudijo vedenjsko podporo strankam, ki uporabljajo 
e-cigareto in to lahko vključijo v svoje podatke za državno statistiko.

5. Stranke centrov za opuščanje kajenja, ki uporabljajo e-cigareto in hkrati hočejo uporabi-
ti tudi druge registrirane nikotinske nadomestke, to lahko varno naredijo in jim ni treba 
prenehati uporabljati e-cigarete preden začnejo z uporabo drugih nikotinskih nadomest-
kov.

Uporaba e-cigarete se razlikuje od kajenja tobačnih cigaret. Uporaba e-cigarete po navadi 
vključuje krajše in daljše potege skozi daljše časovno obdobje; to pa zato, ker e-cigareta 
segreje kovinsko tuljavo, ki nato upari e-tekočino (pomislite na kotel). Mogoče boste začutili 
potrebo, da bi naredili nekaj potegov iz e-cigarete takrat, ko sicer ne bi kadili; to ni nič, kar 
bi vas moralo skrbeti, saj boste skozi čas osvojili način, kako uporabljati e-cigareto. 
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Regulacija

Okvir 2: Direktiva o tobačnih izdelkih

Večino e-cigaret trenutno prodajajo neodvisna podjetja, ki svoje proizvode uvažajo 
iz Kitajske, nekaj proizvodnje pa se zdaj izvaja tudi v Veliki Britaniji. V zadnjih letih 
so tobačne družbe kupile nekaj uglednih znamk e-cigaret »cigalike« in nekatera 
zdaj vlagajo v razvoj modelov z rezervoarji.

Trenutno e-cigarete regulira zakonodaja o splošni varnosti izdelkov. To se bo 
spremenilo maja 2016, ko bo Evropska unija uvedla nove predpise v okviru 
prenovljene Direktive o tobačnih izdelkih.10 V Direktivi o tobačnih izdelkih bodo 
e-cigarete registrirane kot zdravilo ali, če ne bodo registrirane kot zdravilo, bodo 
zanje veljali novi standardi o kakovosti in varnosti, nove zahteve za pakiranje in 
označevanje ter omejitve pri oglaševanju teh izdelkov. Novi predpisi vključujejo 
specifikacijo sestavin v e-tekočini, omejitve pri vsebnosti nikotina v e-tekočini, 
velikost in polnjenje rezervoarjev za e-cigarete ter prostornino vsebnika za 
e-tekočine. Vsebnik za e-tekočine mora biti opremljen z zamaškom, ki otrokom 
preprečuje odpiranje (glejte okvir 2).

V Evropski Uniji bo od 20. maja 2016 e-cigarete, ki vsebujejo nikotin, 
reguliral 20. člen Direktive o tobačnih izdelkih (2014/40/EU). Bistvene 
spremembe v primerjavi z trenutno regulacijo e-cigaret so:

Sistem za obveščanje, kjer morajo izdelovalci predložiti vso 
dokumentacijo z informacijami o izdelku šest mesecev pred 
sproščanjem izdelka na trg. Dokumentacijo o obstoječih izdelkih je 
treba predložiti do novembra 2016.

Izdelovalci bodo morali predložiti podatke o letni prodaji izdelkov.

Omejitve oglaševanja, sponzoriranja in promocije e-cigaret.

Omejitev stopnje nikotina v e-tekočinah na 20 mg/ml (2 %).

Omejitev prostornine vsebnikov za e-tekočine na 10 ml. Nadaljevanje 
na naslednji strani
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Omejitev prostornine rezervoarjev za e-cigarete na 2 ml.

Prepoved dodatnih sestavin v e-tekočini, kot so vitamini, minerali, 
kofein in tavrin.

Izdelki morajo biti opremljeni z zamaški, ki preprečujejo odprtje 
vsebnikov otrokom, zaščiteni pred zlomom in puščanjem ter opreml-
jeni z mehanizmom, ki zagotavlja ponovno polnjenje brez puščanja. 

Obvezna zdravstvena opozorila, ki morajo prekrivati vsaj 30% 
površine na embalaži in izjavljajo npr.: »Ta izdelek vsebuje nikotin, ki je 
povzroča hudo odvisnost«.

Označevanje proizvoda z vsemi sestavinami izdelka, nikotinsko 
stopnjo, serijsko številko in priporočilom, da se izdelek hrani zunaj 
dosega otrok; uporaba določenih deskriptorjev (npr. naravno ali 
organsko) je prav tako prepovedana.

Izdelek mora vsebovati navodila za uporabo, kontraindikacije (npr. 
nekadilci in mladi), opozorila za posebne skupine ljudi, možne 
stranske učinke, povzročanje odvisnosti in toksičnost ter kontaktne 
podatke izdelovalca ali uvoznika.

Izdelovalci morajo vzpostaviti sistem, prek katerega ga lahko potrošni-
ki obvestijo o domnevnih neželenih dogodkih v zvezi z izdelkom.
 

Direktiva daje državam članicam pravico, da sprejmejo dodatne varnostne 
ukrepe, če obstaja razlog za domnevo, da izdelki niso varni ali niso 
kvalitetni oz. niso skladni z Direktivo.
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Lahko e-cigareto uporabljam v prostorih, kjer ni dovoljeno kaditi?

Povzetek dokazov o e-cigareti

Ni jasno kakšen vpliv ima lahko Direktiva o tobačnih izdelkih na trg e-cigaret in, ali 
bo prišlo do kakršnih koli neželenih posledic. Številni izdelovalci so zaprosili 
Britansko regulativno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (MHRA) za 
licenciranje svojih e-cigaret. Medicinska regulacija zagotavlja dostopnost visoko-
kakovostnih, varnih in učinkovitih izdelkov, ki jih bo mogoče dobiti na recept in v 
Veliki Britaniji bo v bližnji prihodnosti na voljo prva e-cigareta z dovoljenjem za 
promet, vendar ni jasno, kako bo ta licencirana e-cigareta učinkovita v primerjavi 
z novejšimi e-cigaretami, ki so dostopne na prostem trgu.

Od 1. oktobra 2015 je v Angliji in Walesu prepovedana prodaja e-cigaret in poveza-
nih izdelkov osebam mlajšim od 18 let, prav tako je odraslim prepovedan nakup 
e-cigarete in povezanih izdelkov za nekoga, ki je mlajši od 18 let.

Trenutno zakonodaja ne prepoveduje ali omejuje uporabe elektronskih cigaret. V 
nekaterih prostorih je uporaba elektronske cigarete dovoljena, medtem ko v drugih 
ni; če ni zapisa, potem je treba o tem povprašati lastnika prostora.

E-cigarete pretežno uporabljajo kadilci, ki želijo zmanjšati število pokajenih 
cigaret; uporabljajo jih tudi kadilci, ki želijo alternativo kajenju, kjer ne smejo ali 
ne želijo kaditi, po njih pa posega tudi veliko število kadilcev, ki želijo popolno-
ma opustiti kajenje tobačnih cigaret.

Tehnologija e-cigaret v svojem razvoju napreduje in kakovost izdelkov se je 
zvišala. Izkušeni uporabniki e-cigaret lahko dosežejo podobno stopnjo nikotina 
v krvi, kot pri kajenju tobačnih cigaret.

E-cigareta lahko zmanjša potrebo po kajenju in lahko pomaga kadilcem pri 
prenehanju kajenja ali pri zmanjševanju porabe tobačnih cigaret; čeprav podat-
ki o učinkovitosti e-cigarete pri opuščanju kajenja še niso tako močni, kot so pri 
zdravilih in medicinskih pripomočkih za prenehanje kajenja.
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Če povzamemo, podatki iz dveh randomiziranih nadzorovanih preskušanj kažejo, da 
sta dve starejši (zdaj zastareli) znamki e-cigaret bili bolj učinkoviti, kot različice 
»placebo«, ki niso dovajale nikotina. Učinek je bil podoben, kot pri medicinsko 
registriranih nikotinskih nadomestkih, ki jih predpiše zdravnik. Velika opazovalna 
študija e-cigaret v »resničnem svetu« je pokazala podobno učinkovitost, kot pri 
zdravilih za opuščanje kajenja na recept in višjo, kot pri medicinsko registriranih 
nikotinskih nadomestkih iz lekarne oz. trgovine.

Videti je, da kratkotrajna izpostavljenost pari e-cigaret predstavlja majhno zdravst-
veno tveganje ali sploh nobenega. Najpogosteje so poročali o draženju ust in grla, 
kar pa sčasoma izgine. Trenutno še ni študij o zdravstvenih tveganjih pri dolgotrajni 
uporabi e-cigarete, vendar ni razloga, da bi pričakovali zdravstvena tveganja, ki bi 
bila kjerkoli blizu tveganjem pri kajenju tobačnih cigaret.

V pari in tekočini elektronske cigarete je bila zaznana nizka raven strupenih in 
kancerogenih snovi in je veliko nižja od ravni, ki jo najdemo v cigaretnem dimu.

Koncentracija toksinov v izdihani pari je veliko nižja, kot v stranskem in izdihanem 
cigaretnem dimu, zato ni pričakovati merljivega tveganja za navzoče osebe.

Sočasna uporaba e-cigarete in tobačnih cigaret je povezana z večjo motivacijo pri 
opuščanju kajenja tobačnih cigaret ter z zmanjšanim številom pokajenih cigaret.

Uporaba e-cigaret pri osebah, ki niso nikoli kadile, je zanemarljiva, dokazi pa ne 
podpirajo trditve, da so uporaba e-cigarete vodi v kajenje pri mladih.
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Razširjenost in epidemiologija
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V državah, kjer so e-cigarete na voljo, je zavest o e-cigaretah visoka, še posebej 
med trenutnimi in bivšimi kadilci.11 Podatki iz anket kažejo, da se je uporaba 
e-cigarete med kadilci povečala z 2,7 % v 2010 na 6,7 % v 2012.12 Do leta 2013 je o 
uporabi e-cigarete poročalo 11 % kadilcev.13 Ta odstotek se je povečal na skoraj 20 
% v letu 2014, v letu 2015 pa se je ustalila na približno 21 %. Podatki iz študije 
»Smoking Toolkit Study«14 kažejo podobne rezultate (glej Sliko 2).

Trenutno uporablja e-cigareto skoraj 40 % ljudi, ki so pred kratkim opustili kajenje 
(glejte Sliko 3).

Med osebami, ki niso nikoli kadile, je uporaba e-cigarete zelo redka. V letu 2014 je 
e-cigareto uporabljalo samo 0,2 % oseb, ki niso nikoli kadile, kar je isti odstotek 
kot pri uporabi nikotinske nadomestne terapije.

Slika 2: Razširjenost uporabe nikotinske nadomestne terapije, e-cigaret ali 
drugih netobačnih nikotinskih izdelkov med trenutnimi kadilci cigaret v Angliji 
2007–2014
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Slika 3: Razširjenost uporabe nikotinske nadomestne terapije, e-cigaret ali 
drugih netobačnih nikotinskih izdelkov med trenutnimi bivšimi kadilci cigaret v 
Angliji 2011–2014 

Katerikoli nikotinski izdelek              Elektronska cigareta         NDT (Nikotinska nadomestna terapija)

»E-cigarete ponujajo potencialno uporabno pot za opuščanje kajenja, 
predvsem za tiste ljudi, ki niso uspeli z preizkušenimi in testiranimi 
metodami.«
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V nekaterih raziskavah je uporaba elektronskih cigaret opredeljena kot »je kdajkoli 
poskusil«, kar vključuje tudi tiste, ki so elektronsko cigareto preizkusili samo enkrat. 
Podatki kažejo, da je tretjina izprašanih, ki so kdajkoli preizkusili elektronsko 
cigareto, trenutnih uporabnikov12 in približno 10–15 % dnevnih uporabnikov.15, 16 V 
študijah, v katerih so ocenjevali dnevno uporabo elektronske cigarete pri ljudeh, ki 
niso nikoli kadili tobačnih izdelkov,13, 15, 17, niso pokazale, da bi preizkušanje vodilo v 
dnevno uporabo elektronske cigarete.

V več študijah so opredelili uporabo elektronske cigarete kot kakršnokoli uporabo v 
zadnjih 30 dneh. Ker pa so elektronske cigarete novejši proizvod, vključuje ta 
opredelitev tudi veliko ljudi, ki so elektronsko cigareto samo poskusili in je malo 
verjetno, da bodo z uporabo tudi nadaljevali. S tem je podatek vprašljive vrednosti 
pri ugotavljanju dejanske razširjenosti uporabe elektronske cigarete. Anketa, 
izvedena leta 2014, je pokazala, da je med tistimi, ki so elektronsko cigareto 
poskusili v zadnjih 30 dneh, velik del trenutnih kadilcev (59 %), nekadilcev (90 %) in 
bivših kadilcev (43 %) v tem času uporabljalo elektronsko cigareto 5 dni ali manj.18

Podatki iz britanskih anket kažejo, da približno 60 % trenutnih uporabnikov 
elektronskih cigaret (1.4 milijona) tudi kadi (»dvojni uporabniki«), 40 % (1,1 milijo-
na) pa je bivših kadilcev.19 Pri tistih, ki niso nikoli kadili, je uporaba elektronskih 
cigaret zelo redka in se ocenjuje na 0,2 % ali manj.14, 19

Podatki zbrani med letoma 2010 in 2012 kažejo, da so uporabniki elektronskih 
cigaret mladi, izobraženi in iz višjih družbenih slojev kot neuporabniki.20-22 Toda 
podatki ankete iz leta 2015 pa kažejo, da bodo odrasli iz nižjih družbenih slojev bolj 
verjetno poskusili (19 % proti 13 %) in še vedno uporabljali (6 % proti 5 %) elektrons-
ko cigareto kot odrasli iz višjih družbeno-ekonomskih slojev.19

Tudi mladi eksperimentirajo z elektronskimi cigareti. Anketa iz leta 2013 je pokaza-
la, da je elektronsko cigareto poskusilo 4,5 % mladostnikov, starih med 16 in 18 let.23 
Leta 2015 je eksperimentiralo 12,7%24 mladostnikov, starih od 11 do 18 let, vendar 
pa, kot bi bilo pričakovati, je ta odstotek pri 18-letnikih (20 %) višji kot pri 11-letnikih 
(3 %). Izpostaviti je treba tudi podatek, da več mladostnikov eksperimentira s kajen-
jem (4 % 11-letnikov in 41 % 18-letnikov). 
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Število rednih uporabnikov elektronskih cigaret je dosti manjše kot število tistih, ki so 
jo samo poskusili. Leta 2014 je 1,6 % mladih poročalo, da uporabljajo elektronsko 
cigareto vsaj enkrat mesečno. Leta 2015 je ta odstotek še vedno samo 1,7 %. Redna 
uporaba elektronske cigarete je omejena večinoma omejena na redne in bivše 
kadilce v Angliji; podobno je stanje na Škotskem 25 in v Walesu.26

Nekateri se bojijo, da bi uporaba elektronske cigarete lahko vodila h kajenju tobačnih 
izdelkov 27,28, vendar pa je to težko dokazati. H kajenju tobačnih izdelkov lahko 
prispeva več dejavnikov (recimo dedna nagnjenost ali dejavniki v okolju), ki pa lahko 
povečajo tudi možnosti uporabe elektronske cigarete. Do danes ni podatkov, ki bi 
kazali, da uporaba elektronske cigarete pri mladostnikih vodi v kajenje. Nasprotno pa 
je pri mladostnikih, ki kadijo in so poskusili elektronsko cigareto, večja možnost da se 
odločijo nehati kaditi.29

Zakaj ljudje uporabljajo elektronske cigarete?
Največkrat navajan razlog za uporabo elektronske cigarete je pomoč pri opuščanju 
kajenja ali pa zmanjšanju porabe cigaret.19 Drugi razlogi so dejstvo, da elektronsko 
cigareto vidijo kot bolj zdravo in cenejšo alternativo tobačnim izdelkom in zmanjšan-
je želje po kajenju ter lajšanju drugih odtegnitvenih simptomov.11, 19, 30, 31

Kako bom vedel kdaj v moji elektronski cigareti zamenjati grelno 
glavo?

Življenjska doba grelne glave v vaši elektronski cigareti je odvisna od uporabe in 
kakovosti izdelka. Večinoma traja okoli 2 tedna, lahko pa tudi dlje. Majhna 
količina proizvedene pare in zažgan ali slabši/blažji okus lahko pomenijo, da je 
treba grelno glavo zamenjati.
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Zakaj se tako malo ljudi odloči za redno upora-
bo elektronske cigarete?

Kot smo že povedali, je število tistih, ki so kdajkoli poskusili elektronsko 
cigareto dosti višje kot število rednih uporabnikov. Ankete kažejo, da so tisti, 
ki se odločijo za redno uporabo elektronske cigarete za dalj časa v manjši-
ni.32, 33 Glavni razlog so verjetno nerealistična pričakovanja (npr. da bo 
izkušnja pri uporabi elektronske cigarete enaka kajenju). Možen razlog je 
tudi prva generacija elektronske cigarete (podobna navadni cigareti), ki 
kadilcem ni dovajala dovolj nikotina, niti ni zagotavljala prijetne izkušnje. 
Prav tako možna omejitev redne uporabe je napačna bojazen, da je elektron-
ska cigareta bolj škodljiva za zdravje kot kajenje tobačnih cigaret.

Nedavna anketa je pokazala, da 2 % kadilcev in bivših kadilcev meni, da je 
elektronska cigareta bolj škodljiva od navadne, 20 % pa jih meni da so enako 
škodljive.19 Ankete v Veliki Britaniji kažejo, da le 44 % uporabnikov meni, da 
so elektronske cigarete manj škodljive od tobačnih.14

Kakšni izdelki so v uporabi?

Večina uporabnikov elektronskih cigaret (65 %) začne z cigareti podobno 
napravo (»cigalike«), le malo pa jih uporablja dlje časa. Trenutno uporablja 
cigareti podobno napravo le 31 % uporabnikov, večina (66 %) pa uporablja 
naprave druge ali tretje generacije (naprave z rezervoarjem).19 
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Para in tekočina za elektronsko cigareto
Tekočine za elektronsko cigareto (e-tekočina) lahko vsebujejo različne koncentracije 
nikotina. Ta je pogosto označena v miligramih (mg) na mililiter (ml), pojavi se pa tudi kot 
odstotek prostornine (%). Občasno so v uporabi tudi označbe kot sta »visoka vsebnost« ali 
»zelo visoka vsebnost«. Najpogosteje je v uporabi koncentracija 18 mg/ml (1,8 %).30, 34 
Trenutno so na voljo e-tekočine z vsebnostjo nikotina od 0 mg/ml do 36 mg/ml, vendar pa 
bo največja vsebnost kmalu omejena na 20 mg/ml (2,0 %) skladno z Direktivo o tobačnih 
izdelkih.

Količina nikotina v pari elektronske cigarete je odvisna od več dejavnikov. Nekateri izmed 
teh so: vsebnost nikotina v e-tekočini, učinkovitost elektronske cigarete in način uporabe. 
V raziskavi dovajanja nikotina so ugotovili, da je za vnos do 1 mg nikotina potrebnih 
približno 15 70-mililitrskih vdihov pare.35 To je manj kot velja za tipično cigareto, pri kateri 
zadostuje 12 46-mililitrskih vdihov za vnos od 1,5 do 2,6 mg nikotina.36

Na voljo je širok nabor okusov e-tekočin. Med odraslimi v Veliki Britaniji je najbolj popular-
en okus tobaka, sledita pa mu sadni in mentolov okus.19 Novi uporabniki elektronske 
cigarete po navadi izberejo tobačne okuse, bolj izkušeni uporabniki pa se nagibajo proti 
sadnim in v povprečju uporabljajo 3 različne okuse e-tekočin.37 

Kakšno vsebnost nikotina naj izberem zase?

Vaše potrebe po nikotinu so odvisne od nikotina, ki ga dobite pri kajenju cigaret. Na 
vsebnost vpliva tudi izbira vaše naprave in način uporabe, kot splošen napotek pa 
velja – večini kadilcev škatlice na dan (20 cigaret) ustreza vsebnost 18 mg/ml (1,8 %), 
zato lahko za začetek poskusite s to jakostjo in vidite, kako vam ustreza.
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Koliko stekleničk e-tekočine potrebujem na teden?

Načeloma velja, da bosta dve 10-mililitrski steklenički z vsebnostjo 18 mg/ml 
nikotina zadostovali kadilcu škatlice na dan za en teden. Vendar bo to 
odvisno tudi od kakovosti vaše elektronske cigarete in načina vdihovanja 
pare; z izkušnjami in boljšimi napravami se bo poraba pogosto zmanjša. 
Vsekakor boste hitro ugotovili, koliko e-tekočine porabite.

Kako izberem okus e-tekočine?

To je osebna odločitev. Nekateri pričnejo z uporabo tobačnih ali pa 
mentolovih okusov, če so kadili cigarete z okusom mentola, vsekakor pa je 
prednost elektronske cigarete širok nabor okusov. Preizkusite lahko več 
različnih okusov in se odločite za tiste, ki vam ustrezajo. Tako nekateri na 
primer povsem opustijo tobačne okuse, ko ugotovijo da so jim ljubši sadni in 
sladki okusi..

V e-tekočinah in proizvedeni pari je bilo najdenih več strupenih snovi. V 
ameriškem poročilu iz leta 2009 so v e-tekočinah ugotovili prisotnost dietilengli-
kola (ki je strupen v večjih količinah),38 vendar v zelo majhnih koncentracijah, 
prisotnosti pa v nadaljnjih raziskavah niso potrdili.39,40 V pari so prav tako ugoto-
vili prisotnost strupov, vključno z akroleinom in acetaldehidom, kovinskih in 
silicijevih delcev ter tobačnih nitrozaminov (TSNA), vendar so koncentracije bile 
bistveno manjše kot pri cigaretnem dimu.41-54, 55

Izražene so bile skrbi zaradi visoke vsebnosti formaldehida in ostalih aldehidov v 
pari, ki nastanejo kot posledica uporabe elektronske cigarete pri visokih 
temperaturah v laboratorijskih raziskavah.56, 57 Vendar pa pri dejanski uporabi 
elektronske cigarete to ustvari neprijeten okus (zažgan okus).

Uporabnikom e-cigarete ta okus ni všeč in se mu izogibajo.57,58 Kadilci, ki so 
cigareto zamenjali za elektronsko cigareto, so bistveno manj izpostavljeni 
aldehidu akroleinu, celo pri tistih, ki kajenja niso povsem opustili (tj. pri dvojnih 
uporabnikih).59
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Nadzor kakovosti
Kakovost elektronskih cigaret je bila kritizirana in znani so primeri naprav, kjer je prišlo 
do okvar in puščanja.60, 61

Zaskrbljujoča je tudi možnost, da označena vsebnost nikotina ni točna. Dejansko 
obstajajo poročila o kartušah, ki so bile označenih kot breznikotinske, ki so vendar 
vsebovale nikotin.38, 62 V študiji 5 priljubljenih znamk elektronske cigarete v Veliki 
Britaniji so e-tekočine z vsebnostjo 18–24mg nikotina dejansko vsebovale od 12,8 mg 
do 33 mg nikotina.35 Novejši podatki sicer kažejo, da slabo označene e-tekočine 
večinoma vsebujejo manj nikotina kot je navedeno.42 Nadzor kakovosti se izboljšuje in 
tako se izboljšuje tudi natančnost navedene vsebnosti nikotina v e-tekočinah.

Čeprav je potrebna kakovostna proizvodnja e-tekočin, je označevanje vsebnosti 
nikotina morda razmeroma neuporabno za ugotavljanje dejanskega dovajanja in 
absorpcije nikotina (podobno kot pri označbah za nikotin pri cigaretah). Pri absorpciji 
nikotina je pomembno kolika nikotina je v proizvedeni pari, kar pa ni nujno povezano 
z vsebnostjo nikotina v e-tekočini.35, 63 Pri tem imajo vlogo dejavniki kot so gretje 
e-tekočine, napetost in upornost ter kako uporabnik vdihuje paro. Elektronsko cigare-
to je potrebno močneje »povleči« kot tobačno64, vdihovanje pri elektronski cigareti pa 
po navadi traja dlje kot pri kajenju (npr. 2,4 sekund pri tobačni cigareti in 4,3 sekund pri 
elektronski cigareti).65

Je elektronska cigareta nevarna? Se lahko vname ali eksplodira?

Kot velja za vse naprave, ki jih je mogoče polniti (recimo mobilni apara-
ti, prenosni računalniki), je pomembno polnjenje z ustreznim polnilcem, 
prav tako pa naprave med polnjenjem ne smemo pustiti brez nadzora. 
Vedno kupujte naprave pri uglednih prodajalcih in se izogibajte gener-
ični opremi za polnjenje. V Veliki Britaniji približno dvakrat tedensko 
poročajo o požarih, ki jih je povzročila elektronska cigareta, kar je dosti 
manj kot število požarov zaradi tobačnih cigaret.
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Sarah Jakes,  New Nicotine Alliance

»Kadilci periodično uživajo velike količine nikotina, uporabniki 
e-cigarete pa ga dovajajo ves čas po malem.«

Dovajanje nikotina
Cigaretam podobna prva generacija elektronske cigarete je dovajala zelo malo 
nikotina, ali pa ga celo sploh ni.66-68 Študija iz leta 2010 je pokazala, da je najvišja 
koncentracija nikotina v krvi pri uporabi elektronske cigarete 1,3 ng/ml, pri kajen-
ju cigarete pa 13,4 ng/ml. To je manj kot je največja koncentracija nikotina v krvi 
pri uporabi nikotinskega inhalatorja Nicorette: 2,1 ng/ml.66

Z izboljšavami v tehnologiji elektronskih cigaret se je povečalo tudi dovajanje 
nikotina. To je zdaj podoben kot pri uporabi peroralne nikotinske nadomestne 
terapije (4–6 ng/ml) 69,70, vendar je največja koncentracija dosežena dosti hitreje (v 
petih minutah po začetku uporabe naprave 71).

Pri izkušenih uporabnikih zaznamo višjo maksimalno koncentracijo nikotina v 
krvi (13–14 ng/ml) po eni uri poljubne uporabe.72, 73 To je podobno spremembam 
po kajenju tobačne cigarete.74 Uporabniki elektronske cigarete imajo lahko v slini 
podobne koncentracije kotinina, presnovka nikotina, kot redni kadilci.75-77

Študija v Veliki Britaniji je pokazala, da pri novih uporabnikih elektronske 
cigarete, ki uporabljajo e-tekočino s 24 mg/ml nikotina koncentracija nikotina v 5 
minutah doseže 4,6 ng/ml ; po štirih tednih uporabe so ti uporabniki dosegli 
koncentracijo 5,7 ng/ml.78 To pomeni, da je vadba uporabe naprave pomembna, 
vendar pa gre verjetno za podzavestno »vadbo«, torej redno uporabo in seznan-
janje z napravo.
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Uporaba e-tekočin z višjo koncentracijo nikotina poveča dovajanje nikotina, na tega pa 
morda vpliva tudi propilenglikol v e-tekočinah.79 Propilenglikol ima nižje vrelišče (187,6 
°C) kot glicerin (290 °C), kar lahko poveča dovajanje nikotina v e-tekočinah, ki ga vsebu-
jejo.

Pri elektronskih cigaretah druge in tretje generacije je dovajanje nikotina lahko večje kot 
pri napravah prve generacije. V eni študiji so pokazali, da se je po 5 minutah uporabe 
naprave druge generacije koncentracija nikotina v plazmi povečala bistveno bolj (4 
ng/ml), kot pri uporabi naprave prve generacije (2 ng/ml).80

Zadnji podatki kažejo, da lahko elektronske cigarete dosežejo dovajanje podobnih 
koncentracij nikotina kot pri kajenju tobačnih cigaret.71

Bom z uporabo elektronske cigarete dobil več nikotina ali celo 
dosegel prevelik odmerek?

To je pogosta zmota pri uporabi elektronskih cigaret. Prav tako kot velja za nikotinsko 
nadomestno terapijo, če dovajate več nikotina kot ste ga vajeni, se lahko pojavita 
rahla vrtoglavica in slabost, oboje pa hitro mine. Če se vam to zgodi, lahko zmanjšate 
uporabo elektronske cigarete, ali pa začnete uporabljati e-tekočino z manjšo 
koncentracijo nikotina. Nevarnosti za zastrupitev ni, prav tako niso znani primeri 
prevelikega odmerjanja zaradi uporabe elektronske cigarete.
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Lahko elektronska cigareta ublaži odtegnitvene 
simptome?
Uporaba elektronske cigarete lahko zmanjša željo po kajenju pri neizkušenih uporabni-
kih,66-68, 70, 81, 82 pri tistih, ki imajo nekaj izkušenj z njimi69 in pri izkušenih uporabnikih.72, 73 V 
študijah, kjer so kot kontrolo uporabili elektronske cigarete brez nikotina,68, 81, 82 so tako 
breznikotinske kot nikotinske elektronske cigarete zmanjšale željo po kajenju, vendar je 
bilo zmanjšanje želje pri tistih, ki so uporabili elektronsko cigareto z nikotinom, večje.

Akutni učinek na druge odtegnitvene simptome je bil manj izrazit, študije pa so pokazale 
zelo majhen učinek ali celo odsotnost učinka,66-69 ali pa je bil viden samo pri nekaterih 
podskupinah.81 Ena izmed študij je pokazala, da so naprave druge generacije bolj 
učinkovite pri premagovanju odtegnitvenih simptomov kot naprave prve generacije.83 
Druga študija pa je pokazala, da so naprave tako prve kot druge generacije podobno 
učinkovite pri zmanjševanju želje po kajenju med abstinenco, so pa uporabniki ocenili 
naprave druge generacije kot bolj zadovoljive.84 V manjši študiji, izvedeni pri dolgotrajni 
uporabi nikotinske nadomestne terapije in elektronskih cigaret (vsi bivši kadilci) so bile 
slednje bolj učinkovite pri nadzorovanju odtegnitvenih simptomov.85

Ali e-cigarete pomagajo pri zmanjšanju ali opuščanju 
kajenja?
Večina študij, navedenih v tem poglavju, loči tiste, ki bi radi nemudoma prenehali kaditi, 
in tiste, ki bi radi zmanjšali kajenje, ne pa nujno povsem nehali kaditi.

Uporabniki elektronskih cigaret dosledno poročajo, da jim elektronske cigarete pomaga-
jo pri opuščanju kanjenja, ali pa vsaj zmanjšajo število pokajenih tobačnih cigaret. 19, 31, 34, 

60, 86 Seveda obstaja možnost, da ti uporabniki ne predstavljajo vseh uporabnikov 
elektronskih cigaret.

Grobi podatki iz anket, zbrani med skupinami kadilcev, kažejo različne rezultate. Ena 
izmed anket je pokazala, da je 46 % kadilcev in hkrati uporabnikov elektronskih cigaret 
po enoletnem sledenju opustilo kajenje.87 

Druga je na vzorcu kadilcev iz Velike Britanije pokazala, da bodo uporabniki elektronskih 
cigaret bolj verjetno nehali kaditi kot tisti, ki uporabljajo nikotinsko nadomestno terapijo 
brez recepta. Pri prenehanju kajenja so se elektronske cigarete izkazale podobno 
učinkovite kot zdravila za opuščanje kajenja na recept.88
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Druge ankete kažejo, da za uporabnike elektronskih cigaret ni bolj verjetno, da bodo 
prenehali kaditi kot tisti, ki elektronske cigarete ne uporabljajo. Podatki iz Velike Britani-
je kažejo, da so v času anketiranja redni uporabniki elektronske cigarete v roku enega 
leta poskusili nehati kaditi, vendar niso bili bolj uspešni kot tisti, ki elektronske cigarete 
niso uporabljali.89 Nadaljnje analize so pokazale, da sta na verjetnost opustitve kajenja 
vplivala vrsta naprave in pogostnost uporabe.90 Kadilci, ki so občasno uporabljali cigare-
ti podobne naprave prve generacije, so bili manj uspešni kot tisti, ki elektronske cigarete 
niso uporabljali. Tudi tisti, ki so občasno uporabljali naprave z rezervoarjem, niso bili 
bolj uspešni kot neuporabniki. So pa redni uporabniki naprav z rezervoarjem poročali o 
večjem uspehu pri opuščanju kajenja.

O podobnih ugotovitvah so poročali tudi v ZDA, kjer je vsakodnevna vsaj enomesečna 
uporaba elektronske cigarete povezana z večjo verjetnostjo opustitve kajenja.91 Druga 
poročila kažejo, da je verjetnost opuščanja kajenja pri kadilcih, ki uporabljajo elektrons-
ko cigareto, manjša kot pri tistih, ki elektronske cigarete ne uporabljajo.92-94 Vendar pa je 
tolmačenje teh raziskav težavno zaradi omejitev, kot so opredelitev uporabe elektron-
ske cigarete (redni ali občasni uporabnik) in odsotnost kontrole nad sočasnimi dejavniki 
(kadilska zgodovina, okoljski dejavniki).

V majhnem številu prospektivnih kohortnih študij so opisali učinke uporabe elektronskih 
cigaret pri kadilcih, ki niso imeli namere opustiti kajenje.95-97 V eni izmed študij 40 so zelo 
odvisnim kadilcem srednjih let zagotovili uporabo elektronske cigarete za 6 mesecev. Po 
tem obdobju je bila stopnja abstinence 23 %, po 18 mesecih pa 15 %. Po dveh letih je 13 
% sodelujočih doseglo vsaj 6-mesečno abstinenco (potrjeno s testiranjem prisotnosti 
ogljikovega monoksida v krvi), 28 % pa jih je doseglo znatno zmanjšanje kajenja (več kot 
50-odstotno zmanjšanje).95, 96 V drugi študiji so preizkusili enak pristop pri 14 kadilcih s 
shizofrenijo97 in poročali o 14-odstotni abstinenci po enem letu (potrjeno s 30 dnevnim 
testiranjem prisotnosti ogljikovega monoksida).
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“Številni moji bolniki z zapleteno KOPD kot pripomoček za opuščanje 
kajenja uporabljajo e-cigareto. Eden od bolnikov je med ocenjevanjem 
komaj hodil. Bledica na njegovem obrazu je spominjala na smrt. Ko je 
poskušal govoriti, se je znojil. Po dveh tednih uporabe e-cigarete je 
imel ob fizičnem naporu daljšo sapo, po osmih tednih je lahko zmanjšal 
odmerek zdravil, po 16 tednih pa je čutil še cel kup pozitivnih učinkov 
uporabe e-cigarete.”

Strokovni svetovalec pri akutni negi, Služba za odvajanje od
kajenja mesta Leicester

Do danes so opravili tri randomizirane nadzorovane študije, pri katerih so 
raziskovali neposredne učinke uporabe e-cigarete, in sicer pri kadilcih, ki so 
želeli98 oziroma niso želeli99,100 opustiti kajenja tobačnih cigaret. 

V prvi študiji so učinke uporabe nikotinske e-cigarete (v dveh skupinah so 12 

tednov uporabljali različne odmerke nikotina) primerjali z učinki uporabe e-ciga-
rete brez nikotina, in sicer pri 300 kadilcih, ki niso želeli opustiti kajenja. Po enem 
letu je bila biokemijsko ocenjena stopnja šestmesečne abstinence v teh treh 
skupinah 13 %, 9 % oziroma 4 % (razlike niso bile statistično pomembne).99 Med 
temi tremi skupinami prav tako ni bilo statistično pomembnih razlik v deležu 
sodelujočih, ki so dosegli več kot 50-odstotno zmanjšanje porabe cigaret. Žal 
študija ni reprezentativna, saj je v njej sodelovalo premalo preizkušancev, da bi 
lahko podali statistično pomembne razlike med skupinami. Prav tako ni bilo 
skupine, v kateri sodelujoči ne bi uporabljali e-cigarete, zato so bili rezultati 
nezanesljivi. Za nameček so v študiji uporabili znamko e-cigaret s šibkim dovajan-
jem nikotina, ki so se pogosto kvarile.
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“E-cigarete se razlikujejo od nikotinske nadomestne terapij, zato morajo 
kadilci imeti drugačna pričakovanja.”

Lorien Jollye, New Nicotine Alliance

V drugi študiji odvajanja od kajenja98 so e-cigarete, ki vsebujejo nikotin, primerjali z 
21-miligramskimi nikotinskimi obliži in e-cigaretami brez nikotina. Sodelujočim so 
zagotovili dostop do telefonske pomoči, vendar brez osebnega stika. Pri tem 
modelu z minimalno podporo ni bilo pomembnih razlik pri ocenjeni neprekinjeni 
abstinenci po šestih mesecih (7,3 % pri uporabnikih nikotinske e-cigarete, 5,8 % pri 
uporabnikih nikotinskih obližev in 4,1 % pri uporabnikih breznikotinske e-cigarete). 
Sodelujoči, ki so uporabljali e-cigarete z nikotinom, so poročali o bistveno višji 
stopnji zmanjševanja kajenja in so bili veliko bolj zadovoljni z metodo kot tisti, ki so 
uporabljali nikotinske obliže. Tudi ta študija je bila nereprezentativna in tudi v tem 
primeru so uporabili e-cigarete s šibkim dovajanjem nikotina.

Pri pregledu teh preizkušanj so leta 2014 pri skupini Cochrane sklepali, da so 
e-cigarete z nikotinom bolj učinkovite pri opuščanju kajenja v primerjavi s place-
bom (e-cigaretami brez nikotina).101 Stopnja učinka je bila na splošno podobna kot 
pri odobrenih nikotinskih zdravilih, 102 vendar so ugotovitvam podelili nizko oceno 
zaupanja, ker je šlo za samo dve študiji.

Po tem pregledu je bilo objavljeno še eno randomizirano nadzorovano preskušan-
je, pri katerem so randomizirali 48 kadilcev, ki niso želeli opustiti kajenja, in sicer 
tako, da so uporabljali e-cigareto (pripomoček z vsebnikom) ali nobenega 
pripomočka.100 Po osmih tednih je v skupini, kjer so uporabljali e-cigareto, preneha-
lo kaditi 34 % preizkušancev, v kontrolni skupini brez dodatne intervencije, pa 
nobeden. Kadilcem v kontrolni skupini so nato dali v uporabo e-cigareto in jim 
sledili osem mesecev. V tem času je prenehalo kaditi 19 % kadilcev, ki so e-cigareto 
začeli uporabljati na začetku študije in 25 % tistih, ki so e-cigareto začeli uporabljati 
po osmih tednih..
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Ali obstajajo kakšni neželeni učinki e-cigaret?
Čeprav e-cigarete niso popolnoma brez tveganja, strokovnjaki soglašajo, da so bistveno 
manj škodljive kot kajenje. 
E-cigarete dovajajo predvsem dve snovi: 1) nikotin in 2) paro, ki po navadi nastane iz 
propilenglikola in/ali glicerola ter arom.

Na podlagi uporabe nikotinske nadomestne terapije in dolgotrajne uporabe snusa (vrste 
peroralnega tobaka) na Švedskem,103 obstajajo trdni dokazi, da je nikotin pri kadilcih 
povezan z zelo majhnimi tveganji.104 Hude neželene učinke kajenja na zdravje povzročajo 
katran in toksične snovi, ne pa nikotin. Obstajajo pa tudi podatki, ki kažejo, da ima lahko 
nikotin neželene učinke v nosečnosti.105

Nekateri so izrazili skrb zaradi možnosti zastrupitve z nikotinom pri otrocih, če zaužijejo 
e-tekočino, ki vsebuje nikotin. O primerih zastrupitev so poročali v znanstveni literaturi, in 
sicer o nenamernih zastrupitvah pri otrocih106–108 in namerni zastrupitvi pri odraslih;109,110 
vendar so vsi, razen enega (poskus samomora pri odrasli osebi, ki je zaužila več kot 10 g 
nikotina v e-tekočini110), okrevali brez trajnih posledic. Da bi zmanjšali tveganje za 
nenamerne zastrupitve, je treba e-cigarete in e-tekočine shranjevati zunaj dosega otrok, 
enako kot velja pri zdravilih za nikotinsko nadomestno terapijo.

Uprava za hrano in zdravila v ZDA je razvrstila propilenglikol v skupino aditivov, ki so »na 
splošno varni«. Uporablja se ga kot pomožno snov pri nekaterih starejših in tudi novejših 
pljučnih pripomočkih za inhalacijo111,112 ter pri živilih in v kozmetiki. Dokumentirani so 
blagi neželeni učinki (npr. draženje grla).52 V študijah, v katerih so bile živali kratkoročno (1 
mesec) 113 in dolgoročno (12–18 mesecev)114 izpostavljene propilenglikolu, niso poročali o 
nobenih neželenih učinkih. Podatkov o dolgotrajnih tveganjih za zdravje pri ponavljajoči 
se izpostavitvi pari pri človeku ni.

V številnih študijah so poročali o akutnih učinkih e-cigaret. Pri hematoloških parametrih, 
parametrih kemijskih preiskav krvi ali delovanja kardiovaskularnega sistema pri kadilcih 
ali bivših kadilcih niso ugotovili neželenih učinkov pri kratkotrajni uporabi e-cigarete.115–118
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Ali je uporaba e-cigaret varnejša od kajenja?

Izjema je povišana srčna frekvenca po nočni abstinenci,70,72 kar je zelo podoben učinek 
kot pri kajenju cigaret.119

V dveh študijah so raziskovali akutne učinke uporabe e-cigarete na dihalno funkcijo. Pri 
eni so poročali o majhnem, vendar klinično nepomembnem povečanju upora dihalnih 
poti po uporabi e- cigarete.120 Pri drugi ni bilo pomembnih neželenih učinkov e-cigarete 
na delovanje pljuč.77 V primerjavi s tem kajenje običajne cigarete pomembno zmanjša 
meritev pljučne funkcije (FEV1/ FV). Kajenje cigaret je povezano s povečanim tveganjem 
za številne respiratorne bolezni, zato lahko opustitev kajenja izboljša respiratorne 
simptome. To so prikazali v kratki študiji. V njej so sodelovali bolniki z astmo, pri katerih 
so se simptomi in dihalna funkcija izboljšali pri prehodu s tobačnih na elektronske 
cigarete.121 V eni izmed študiji pri živalih so poročali, da je para podaljšala okrevanje po 
okužbi z virusom gripe,122 vendar pomen te ugotovitve za človeka ni znan.

Kot že povedano, so v hlapih e-cigaret našli številne toksične snovi, vendar je bila 
njihova koncentracija zelo majhna.40 Učinki dolgotrajne izpostavitve tem toksičnim 
snovem - tudi pri zelo majhnih količinah - niso znani. Morda obstaja določena stopnja 
tveganja za zdravje, vendar glede na to, kar je znano o izpostavitvi toksičnim snovem v 
tobačnem dimu, so možna tveganja, ki bi bila posledica dolgotrajne uporabe e-ciga-
rete, majhna.

Avtorji obsežnega pregleda zadnjih dokazov o e-cigaretah, ki ga je naročila agencija za 
javno zdravje v Angliji, so na podlagi strokovno pregledane literature ocenili, da je 
uporaba e-cigarete približno 95 % manj škodljiva od kajenja tobačnih cigaret.1

Da. Na podlagi dosedanjih ugotovitev strokovnjaki ocenjujejo, da so e-cigarete 
približno 95 % bolj varne od cigaret. Kajenje je povezano s številnimi zelo resnimi 
tveganji za zdravje tako za kadilce kot tudi za tiste, ki so v njihovi bližini. Zato kadilci, 
ki preidejo s tobačnih na e-cigarete, bistveno zmanjšajo pomembna tveganja za svoje 
zdravje..
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Avtorji so v spremni opombi k poročilu123 pojasnili, da ta ocena temelji na nasledn-
jih dejstvih:

Čeprav ne moremo biti popolnoma prepričani glede dejanske stopnje tveganja ali 
varnosti e-cigaret in je ta ocena lahko malo večja ali malo manjša od 95 %, je očiten 
zaključek, da so bistveno manj škodljive od cigaret.124

Druga pomembna sestavina e-tekočin so arome. Te so varne za peroralno zaužitje, 
vendar so tveganja pri vdihavanju večinoma neznana.125 Obstajajo nekatere arome, 
kjer je stopnja tveganja ugotovljena, zato se jim je treba izogibati. Na primer kronič-
na izpostavitev diacetilu, ki daje okus masla (nekateri proizvajalci so prostovoljno 
že umaknili aromo karamele iz ponudbe), je pri delavcih v obratu za proizvodnjo 
kokic za mikrovalovne pečice povzročila ireverzibilni bronhiolitis.126 Obstajajo tudi 
dokazi, da so arome cimeta citotoksične.41

Pri pasivnem vdihavanju pare e-cigarete so lahko neuporabniki izpostavljeni 
nikotinu,77,127 vendar je ta izpostavitev približno 10-krat manjša kot pri cigaretnem 
dimu127 in drugih toksičnih snoveh, vendar pri koncentracijah, ki so večkrat nižje 
kot pri izpostavljenosti tobačnemu dimu. Za ljudi v bližini pare e-cigarete ni identi-
ficiranih tveganj.40

Nikotin iz pare e-cigaret se useda na površine, vendar v zelo majhnih količinah128 in 
kot tak ne predstavlja ugotovljivega tveganja za zdravje odraslih oseb ali otrok. V 
eni izmed študiji so ugotovili, da vsebuje zrak v bivalnem prostoru uporabnikov 
e-cigaret šestkrat manj nikotina kot zrak v domu kadilcev tobačnih cigaret.129 Pri 
nekadilcih, ki so bili izpostavljeni pari e-cigaret, so v urinu ugotovili prisotnost 
kotinina, presnovka nikotina, vendar v koncentracijah, ki so bile približno 1000-krat 
manjše kot pri kadilcih.

sestavin tobačnega dima, ki škodujejo zdravju, vključno s kancerogenimi 
snovmi, v pari e-cigarete ni, če pa so prisotne, gre večinoma za koncentracije, 
ki so bistveno manjše od 5 % odmerkov, ki jih uporabniki zaužijejo pri kajenju 
(večinoma so manjše od 1 %) in veliko manjše od varnih mejnih vrednosti pri 
poklicni izpostavljenosti;

glavne kemikalije, prisotne v e-tekočinah, niso povezane z nobenim resnim 
tveganjem.
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Slišal sem, da lahko v e-cigaretah nastanejo škodljive kemikalije?

V nekaterih študijah so v pari e-cigaret zaznali kemikalije, za katere je znano, da 
povzročajo zdravstvene težave. Vendar so bile koncentracije teh kemikalij tako zelo 
nizke, da ni verjetno, da bi predstavljale pomembnega tveganja za zdravje. Kadar se 
e-cigarete uporabljajo pri običajnih pogojih (npr. kadar se ne pregrevajo), je v pari, ki 
jo proizvajajo, bistveno manj škodljivih kemikalij kot pri tobačnem dimu. Če se 
e-tekočina pregreje, povzroči oster, neprijeten okus, zato boste vedeli, da se je to 
zgodilo!

V študijah e-cigaret so zbrali informacije o neželenih dogodkih. Pri nobeni eksperimen-
talni 66–70,72,73,77,81,82 ali prospektivni sledilni študiji96,97 niso poročali o resnih neželenih 
dogodkih. Vsi neželeni dogodki so bili večinoma blagi do zmerni, vključevali pa so 
simptome, kot so draženje grla in suh kašelj, podobno kot pri anketah, izvedenih pri 
uporabnikih.30,31,34,60

V dveh randomiziranih preskušanjih e-cigaret ni bilo pomembnih razlik v pogostnosti 
neželenih učinkov med uporabniki e-cigarete in kontrolnimi skupinami (breznikotinske 
e-cigarete ali nikotinski obliži).98,99 V prvi študiji noben neželeni učinek ni bil omembe 
vreden99, v drugi pa se resni neželeni učinki niso razlikovali med skupinami, zato so 
ocenili, da niso povezani z izdelki, ki so jih sodelujoči uporabljali.98

Simptoma, o katerih uporabniki e-cigarete najpogosteje poročajo v spletnih forumih, sta 
draženje ust in grla. Med potencialno resnejšimi, vendar redkejšimi neželenimi učinki, je 
povišan krvni tlak.130 V ZDA so v Centru za tobačne izdelke pri FDA evidentirali tri resne 
neželene dogodke, povezane z e-cigaretami; dva sta bila opekline druge stopnje na 
obrazu zaradi eksplozije e-cigarete, v enem primeru pa je šlo za smrt otroka, ki se je 
zadušil s kartušo za e-cigareto.131

Objavljena so tri poročila o resnih neželenih dogodkih, povezanih z uporabo e-cigarete. 
V dveh primerih je šlo za bolezni dihal (lipoidna pnevmonija132 in akutna eozinofilna 
pljučnica133), tretji primer pa je bila akutna asimptomatična atrijska fibrilacija;134 v vseh 
treh primerih so težave prenehale po prenehanju uporabe e-cigarete, vendar 
vzročno-posledična povezava z uporabo e-cigarete ostaja zelo negotova. Primer 
lipoidne pljučnice so pripisali glicerinskim oljem v e-tekočini,132 kar zelo verjetno ni res, 
saj je glicerin alkohol in ne lipid.135 
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Pri uporabi e-cigarete malo kašljam

Je pasivno vdihavanje pare iz e-cigaret nevarno?

Ali e-cigarete renormalizirajo kajenje?

Martin Dockrell, Public Health England

To ni nenavadno. Pri tej težavi lahko pomaga tudi prehod z e-tekočine z veliko 
vsebnostjo propilenglikola na tekočino z več rastlinskega glicerina, ki je bolj 
blažilen.

V nekaterih študijah so v pari e-cigaret ugotovili prisotnost toksičnih snovi, 
vendar je bila njihova koncentracija tako nizka, da niso predstavljale tveganja 
za zdravje prisotnih. Ni dokazov, da je pasivno vdihavanje pare nevarno, vendar 
priporočamo spoštljivost pri uporabi e-cigarete v bližini drugih, zlasti nekadil-
cev.

Nekateri so izrazili skrb, da bi lahko e-cigarete renormalizirale akt kajenja oziroma 
da bi lahko pripeljale do tega, da bi postalo kajenje spet sprejemljivo. Čeprav je to 
utemeljen pomislek, ni podatkov, ki bi kazali, da se to dogaja. Razpoložljivi podatki 
kažejo celo nasprotno, saj prevalenca kajenja pri odraslih in mladih v Angliji nepre-
kinjeno pada, medtem ko se uporaba e-cigarete veča; enako se dogaja tudi v ZDA.

“Kadilci bi morali preiti na e-cigareto, uporabniki e-cigarete pa bi morali 
popolnoma nehati kaditi.”
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Zaključek
V Veliki Britaniji se je v zadnjih petih letih uporaba e-cigaret med odraslimi bistveno 
povečala, e-cigarete pa so postale najbolj priljubljen pripomoček za odvajanje od kajenja. 
Odkar so se leta 2006 e-cigarete pojavile na trgu, se je tehnologija izboljšala, nekateri 
pripomočki pa lahko dovajajo podobne ravni nikotina kot kajenje tobaka.

E-cigarete lahko ublažijo simptome po odtegnitvi od tobaka, obstaja pa tudi vedno več 
dokazov, da lahko pomagajo pri opuščanju kajenja. Vendar, tako kot drugi nikotinski 
nadomestki, niso »čarobno zdravilo«. Kadilci potrebujejo nekaj časa, da se jih navadijo, 
novim uporabnikom pa lahko pomaga podpora pri ugotavljanju, kako naj uporabljajo 
e-cigarete in kako naj jih najbolj izkoristijo. Tako kot pri uporabnikih nikotinske 
nadomestne terapije je tudi pri uporabnikih e-cigarete največja verjetnost, da bodo 
opustili kajenje, če imajo na voljo strokovno pomoč služb za odvajanje od kajenja.

Čeprav uporaba e-cigaret ni brez tveganj za zdravje, je bistveno manj nevarna kot kajenje 
tobačnih cigaret. Na podlagi primerjav sestave kancerogenih in toksičnih snovi v tobač-
nem dimu in pari pri e-cigareti se trenutno ocenjuje, da je uporaba e-cigaret približno 95 
% manj škodljiva od kajenja tobaka.

Službe za odvajanje od kajenja bi morale biti odprte za uporabo e-cigarete pri osebah, ki 
jih želijo poskusiti kot pripomoček za opuščanje kajenja. To zlasti velja za osebe, pri 
katerih poskusi opuščanja kajenja z odobrenimi zdravili niso bili neuspešni.
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