
VILL DU BLI FÖRSÖKSKANIN?
Du får dessutom betala för det!

Skona de stackars försöksdjuren - testa en ny produkt med dina egna lungor:

e-cigarett

Bry dig inte om, ifall apparaten exploderar i din mun, ger dig en elstöt eller tänder en eldsvåda medan den laddas.
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes testade 15 e-cigarettapparater och av dem var 10 defekta 
och klarade inte kraven.

Tillverkarna talar om vattenånga, men i verkligheten andas du in glycerol (handkrämsfett) eller propylenglykol (kylarvätska). 
De här ämnena är visserligen godkända som tillsatsmedel i livsmedel, men ingen har undersökt, hur de verkar i lungorna. Man känner redan till fall, där glycerinet 
har orsakat lungin�ammation. 

Läs inte i onödan produktdeklarationen, den håller ändå inte sträck!
Antingen �nns det nikotin eller inte i vätskorna. Övriga ämnen �nns det hur det råkar. I samma producents olika tillverkningspartier varierar ämnena och hur mycket det �nns av dem.
Ingen övervakar dem för de räknas inte som livsmedel, då man inte dricker dem och inte som kosmetika, då man inte smörjer sig med dem. De hör inte heller under tobakslagstiftningen, då de inte är tobak. Det är 
ändå förbjudet att göra reklam för e-cigaretter, då de är tobakskopior.

Nikotinvätskorna får inte säljas i Finland, men det här kringgås genom försäljning via internet. Nikotinkoncentrationen varierar i de här vätskorna liksom mängderna av övriga tillsatsämnen. Nikotinvätskan kan döda vid 
även små överdoseringar. Små barn har dött av dem.
Nikotinet i de här vätskorna uppsugs även i farligt stora mängder från huden.

Nikotin i alla former, även i e-cigaretternas vätskor, kan orsaka ett permanent beroende. Därför är unga, som ännu inte börjat röka, en perfekt målgrupp för tillverkare av olika nikotinprodukter. 
Tobaks�rmorna har på sista tiden köpt upp tillverkare av e-cigaretter.

Vill du börja som försökskanin för e-cigaretter?
Då kan du under din livstid bli av med så mycket pengar, som ett egnahemshus kostar, förlora tiotals friska levnadsår och på köpet låta nikotinberoendet bestämma över ditt liv. 

RYHDYTKÖ
KOEKANIINIKSI?

RYHDYTKÖ
KOEKANIINIKSI?

Säästä koe-eläimiä — testaa omilla keuhkoillasi uusi tuote: 

Sähkösavuke.

Pääset vieläpä 
maksamaan siitä!
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Älä välitä, jos laite 
räjähtää suussasi, 
antaa sähköiskun tai 
laturi sytyttää 
tulipalon.
Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto Tukes testasi 15 
laitetta, niistä 10 ei 
läpäissyt turvallisuus-
vaatimuksia.
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Valmistajat lupaavat 
vesihöyryä, mutta 
todellisuudessa 
vedät keuhkoihisi 
glyserolia 
(käsivoiteiden rasva) 
tai propyleeniglyko-
lia (pakkasneste). 
Ne ovat tosin 
hyväksyttyjä elintarvikkeiden lisäaineina, mutta 
kukaan ei ole sattunut tutkimaan, mitä ne 
aiheuttavat keuhkoissa. 
Ensimmäinen rasvakeuhkokuumetapaus on jo 
raportoitu.
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Älä turhaan lue 
tuoteselostetta; 
se ei kuitenkaan 
pidä paikkaansa.
Nesteissä joko on tai 
ei ole nikotiinia tai 
muita aineita, miten 
sattuu. Aineet ja 
pitoisuudet 
vaihtelevat samojen 
tuotemerkkien eri 
valmistuserissä. 

Kukaan ei valvo nesteiden koostumusta - ei elintarvikevalvonta, koska 
niitä ei syödä tai juoda -  ei kosmetiikkavalvonta, koska niitä ei käytetä 
iholle. Ne eivät kuulu tupakkalain piiriin, koska eivät ole tupakkaa. 
Tupakkalaki kieltää sähkösavukkeiden mainonnan, koska ne ovat 
tupakkajäljitelmiä.
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Nikotiinipitoisia nesteitä ei saa myydä 
Suomessa. Niitä tilataan internetin kautta. 
Pitoisuudet ja määrät vaihtelevat.

Nikotiininesteet voivat tappaa pieninäkin 
annoksina. Pieniä lapsia 
on kuollut niihin. 

Nikotiininesteet 
imeytyvät vaaralli-
sessa määrin myös 
ihon läpi.



VILL DU BLI FÖRSÖKSKANIN?
Du får dessutom betala för det!

Skona de stackars försöksdjuren - testa en ny produkt med dina egna lungor:

e-cigarett

Bry dig inte om, ifall apparaten exploderar i din mun, ger dig en elstöt eller tänder en eldsvåda medan den laddas.
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes testade 15 e-cigarettapparater och av dem var 10 defekta 
och klarade inte kraven.

Tillverkarna talar om vattenånga, men i verkligheten andas du in glycerol (handkrämsfett) eller propylenglykol (kylarvätska). 
De här ämnena är visserligen godkända som tillsatsmedel i livsmedel, men ingen har undersökt, hur de verkar i lungorna. Man känner redan till fall, där glycerinet 
har orsakat lungin�ammation. 

Läs inte i onödan produktdeklarationen, den håller ändå inte sträck!
Antingen �nns det nikotin eller inte i vätskorna. Övriga ämnen �nns det hur det råkar. I samma producents olika tillverkningspartier varierar ämnena och hur mycket det �nns av dem.
Ingen övervakar dem för de räknas inte som livsmedel, då man inte dricker dem och inte som kosmetika, då man inte smörjer sig med dem. De hör inte heller under tobakslagstiftningen, då de inte är tobak. Det är 
ändå förbjudet att göra reklam för e-cigaretter, då de är tobakskopior.

Nikotinvätskorna får inte säljas i Finland, men det här kringgås genom försäljning via internet. Nikotinkoncentrationen varierar i de här vätskorna liksom mängderna av övriga tillsatsämnen. Nikotinvätskan kan döda vid 
även små överdoseringar. Små barn har dött av dem.
Nikotinet i de här vätskorna uppsugs även i farligt stora mängder från huden.

Nikotin i alla former, även i e-cigaretternas vätskor, kan orsaka ett permanent beroende. Därför är unga, som ännu inte börjat röka, en perfekt målgrupp för tillverkare av olika nikotinprodukter. 
Tobaks�rmorna har på sista tiden köpt upp tillverkare av e-cigaretter.

Vill du börja som försökskanin för e-cigaretter?
Då kan du under din livstid bli av med så mycket pengar, som ett egnahemshus kostar, förlora tiotals friska levnadsår och på köpet låta nikotinberoendet bestämma över ditt liv. 

Sähkösavukkeita 
markkinoidaan 
samoilla mielikuvilla, 
joilla koko viime 
vuosisadan ajan 
houkuteltiin nuoria 
tupakoimaan. 

Tupakkatehtaat ovat 
viime aikoina 
ostaneet sähkö-
tupakkayrityksiä.
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Nikotiinista, 
myös sähkötupakan 
nikotiininesteistä, saa helposti pysyvän 
riippuvuuden. 
Siksi vielä tupakoimattomat nuoret ovat 
ihanteellinen kohde nikotiinituotteiden 
valmistajille.
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Alkaisitko siis 
valmistajien 

koekaniiniksi?

Alkaisitko siis 
valmistajien 

koekaniiniksi?
Nikotiinikoukkuun jääminen voi maksaa 

sinulle elinaikanasi talon verran rahaa, viedä 
kymmeniä terveitä elinvuosia ja estää mahdol-

lisuuden päättää itse, käytätkö tupakkaa, 
nuuskaa tai muita nikotiinituotteita.


