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       La Cigarreta electrònica 

Una cigarreta electrònica és un sistema electrònic
inhalador destinat a simular i substituir el consum
de tabac.  Generalment, utilitza  una resistència  i
una  font  elèctrica  per  escalfar  i  vaporitzar  una
solució líquida. Aquest vapor pot alliberar nicotina
o incloure només aromes. El seu disseny sol imitar
els cigarrets i purs.

Els  beneficis  i  riscos  sobre  l'ús  dels  cigarrets
electrònics estan actualment en dubte. Es presenta
com una alternativa al tabac tradicional per fumar
amb menys riscos per a la salut, o com a teràpia de
reemplaçament  per  deixar  de  fumar  baixant
progressivament  els  nivells  de  nicotina,  o  per
evadir  la  llei  i  poder seguir  "fumant" en llocs  on
està prohibit.

Un  grup  de  científics  de  l'Institut  del  Càncer
Roswell Park de Buffal , als Estats Units , assegura
que  els  que  inhalin  el  vapor  que  desprenen  els
cigarrets  electrònics estan exposats  a  la  nicotina
però no a altres substàncies químiques que sí que
estan  presents  en  el  fum  del  tabac,  segons  els
resultats  de  dos  estudis  que  publica  la  revista
Nicotine and Tobacco Research. Els investigadors i
les  autoritats  sanitàries  estan  posant  en  dubte

l'eficàcia d'aquests dispositius per ajudar a deixar
de  fumar,  alhora  que  també  es  desconeixen  els
efectes que poden tenir sobre la salut, tant del que
els  utilitza  com dels  que s'exposen  al  vapor  que
desprenen, ja que contenen quantitats variables de
nicotina i algunes substàncies tòxiques. 

Per  aprofondir  més  sobre  aquest  tema,
l'investigador Maciej Goniewicz i el seu equip van
realitzar  dos  estudis  sobre  l'exposició  passiva  als
vapors  d'aquests  dispositius.  En  un  d'ells,  van
utilitzar  una  cigarreta  electrònica  per  generar
vapor en un espai tancat i, posteriorment, es van
mesurar els nivells de nicotina, monòxid de carboni
i altres gasos i partícules potencialment nocius per
a  la  salut.  Els  nivells  de  nicotina  trobats  van
resultar  insignificants  en  comparació  amb  les
toxines de les cigarretes.

L'estudi però va concloure que no es pot determinar
què  podria   passar  després  d'una  exposició  molt
llarga a aquests agents. Caldrà esperar nous estudis
en un futur.

 

 


