ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ

VAPING PRODUCTS

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ در ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت.
ﺗﺻورات اﺷﺗﺑﺎھﯽ درﺑﺎره اﻓﺷﺎﻧﮫ )ﺑﺧﺎر وﯾپ( ﺗوﻟﯾد ﺷده وﺟود دارد
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺛرات ﺑﻠﻧدﻣدت آن ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت .ﺷﻣﺎ
ﺑﻌﻧوان ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺑﺎره ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﺑﺎ
ﻓرزﻧدان ﺧود ﺻﺣﺑت و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﮐﻧﯾد .اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده در اﯾن
ﻧوﺷﺗﺎر ﻣرﺟﻊ ﺑرای آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗن ﺷﻣﺎ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷروع ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ
طراﺣﯽ ﺷده اﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ

INFORMATION
FOR FAMILIES

ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ و ﻧﺣوه ﮐﺎرﮐرد آﻧﮭﺎ
ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﺑﮫ ﮔروھﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﺗری دار ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻠول ﻣﺎﯾﻊ را ﮔرم ﮐرده و ﺑﺧﺎر وﯾپ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺗﻌددی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﺳﯾﮕﺎر
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ای ﺳﯾﮕﺎرت ،وﯾپ ،وﯾپ ﭘن ،ﻣﺎد )ﺑﺎﮐس ﯾﺎ ﭘﺎد( ،ﺗ َﻧﮏ،
ﻗﻠﯾﺎن اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ای ھوﮐﺎ( ،ﺿﻣﻧﺎ ً ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑرﻧد ﺗﺟﺎری
ﺧود ھم ﺧواﻧده ﺷوﻧد .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﺣﺎوی ﺗوﺗون ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻋﻣل
اﺣﺗراق در آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود .اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺗوی ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻋﻣل در دﻣﯾدن و ﺑﺎز دﻣﯾدن ﺑﺧﺎر ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ را
در اﺻطﻼح "وﯾپ ﮐﺷﯾدن" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .در ﺑرﻧدھﺎی ﻣﺷﮭور )JUUL
ﯾﺎ  ،(Breezeاﻣﮑﺎن دارد از اﺻطﻼﺣﺎت " "Juulingﯾﺎ
" "Breezingھم اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

اﺟزاء و ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ
• ﻗﺳﻣت دھﺎﻧﯽ
• ﻣﺣﻔظﮫ )ﮐﺎرﺗرﯾﺞ ﯾﺎ ﺗ َﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺧزن(
• اﻟﻣﻧت ﺣرارﺗﯽ )اَﺗوﻣﺎﯾزر ﯾﺎ ﮐﺎرﺗوﻣﺎﯾزر ﯾﺎ ﮐﻠﯾروﻣﺎﯾزر(
ﺑﺎﺗری
اﯾﺟوس )ﻣﺎﯾﻊ وﯾپ ﯾﺎ ای ﻟﯾﮑوﺋﯾد(
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ﻗﺳﻣت دھﺎﻧﯽ
اَﺗوﻣﺎﯾزر

اﯾﺟوس )ﻋﺻﺎره( را ﮔرم ﮐرده و
ﺗوﻟﯾد ﺑﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻣﺧزن  /ﮐﺎرﺗرﯾﺞ
ﻣﺣﻔظﮫ ای ﮐﮫ اﯾﺟوس را در
ﺧود دارد

ﺑﺎﺗری

اَﺗوﻣﺎﯾزر را ﮔرم ﻣﯽ ﮐﻧد

اﯾﺟوس
ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺣﺗوی ﻧﯾﮑوﺗﯾن و
ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﺳت

اﯾﺟوس ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺣﺗوی ﻣﺣﻠوﻟﯽ از ﭘروﭘﯾﻠن ﮔﻠﯾﮑول
) *(PGو/ﯾﺎ ﮔﻠﯾﺳرﯾن ﮔﯾﺎھﯽ ) ،*(VGطﻌم دھﻧده ھﺎ و
ﻧﯾﮑوﺗﯾن )از ﺻﻔر ﺗﺎ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
* PGو  VGﻋﺑﺎرات ﻓﻧﯽ ﻣﺧﻔف راﯾﺞ ھﺳﺗﻧد

دﻻﯾل ﮔراﯾش ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ
طﻌم ھﺎی ﺟذاب )ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾوه ،آب ﻧﺑﺎت ،ﻧﻌﻧﺎع(

ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر از ﺗوﺗون ﯾﺎ
ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن ﻓرﺻت
ﺑرای ﺻﺣﺑت درﺑﺎره ﺧطرات ،ھرﮔوﻧﮫ ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارﯾد،
ﻣﺷﮑﻼت و اﺛرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻣوﻗﻊ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺻﺑور ﺑوده و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮔوش
ﮐﻧﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از اﻧﺗﻘﺎد ﺑﭘرھﯾزﯾد و ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی ﺻرﯾﺢ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو اداﻣﮫ دھﯾد و اﻧﺗظﺎر
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧوﺑت ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ اﺛرﺑﺧش ﺑﺎﺷد.

ﺳؤاﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﭘرﺳﯾده ﺷود
اﯾﻧﮭﺎ ﺑرﺧﯽ از ﺳؤاﻻﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
درﺑﺎره ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ھم ﺑرای ﻧﺣوه ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﻣطرح ﺷده اﺳت.
"ﭼرا ﻧﺑﺎﯾد وﯾپ ﺑﮑﺷم؟"

آﻧﮭﺎ از ﺣس "ﺿرﺑﮫ" ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﻧد؛
اﺣﺳﺎس ﻟذت را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد

وﯾپ ﻣﺣﺗوی ﻣواد ﺳﻣﯽ و ﻣواد
اﻋﺗﯾﺎدآوری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای
ﺑدن ﺷﻣﺎ ﻣﺿر ﺑﺎﺷﻧد .وﻗﺗﯽ اﻓراد ﺑﺧﺎر را اﺳﺗﻧﺷﺎق
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ذرات رﯾزی را ﺑﮫ داﺧل ﻓرو ﻣﯽ ﺑرﻧد
ﮐﮫ در داﺧل رﯾﮫ ھﺎ ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﯾپ ﮐردن
اﯾﺟوس ﻣﺣﺗوی ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺑﮫ ﻣﻐز ﺷﻣﺎ راه ﯾﺎﺑد و ﺑﺎﻋث اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ
ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺧواھد ﺷد.

اﺣﺳﺎس ﻋﺻﯾﺎﻧﮕری ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ دھد؛ ﺑرﺧﯽ در
ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ وﯾپ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت ﭼون
ﻣﺧﻔﯽ ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی وﯾپ ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن اﺳت

"ﻣﮕر اﯾﺟوس ﻓﻘط آب و طﻌم دھﻧده ﻧﯾﺳت؟"

دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣد روز و ﭘرطرﻓدار
اﺳﺗﻔﺎده دوﺳﺗﺎن از وﯾپ ،ﮐﻣﮏ در
ھﻣرﻧﮓ ﺟﻣﺎﻋت ﺷدن
ﮐﻧﺟﮑﺎوی و/ﯾﺎ از ﺳر ﻣﻼﻟت
ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ وﯾپ ﺑﯽ ﺿرر اﺳت

ﺑرای ﺗرک ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺗن از ﻣﯾزان ﻣﺻرف
دﺧﺎﻧﯾﺎت
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ﺑﺎب ﮔﻔﺗﮕو را ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود ﺑﮕﺷﺎﺋﯾد

اﯾﺟوس ﻣﻌﻣوﻻً ﻋﻼوه ﺑر طﻌم دھﻧده ﺣﺎوی ﻣواد
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕری ھم ھﺳت .اﯾن ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و
طﻌم دھﻧده ﺑرای ﻣﺻرف ﺧوراﮐﯽ ﺑﯽ ﺧطر
ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ اﺛرات اﺳﺗﻧﺷﺎق اﯾن ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ھﻧوز ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت .ﺑﯾﺷﺗر اﯾﺟوس ھﺎی
ﻣوﺟود در ﺑﺎزار ﻧﯾﮑوﺗﯾن دارﻧد ﮐﮫ ﺷدﯾداً
اﻋﺗﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

"ﻣﮕر اﯾﺟوس ﻓﻘط آب و طﻌم دھﻧده ﻧﯾﺳت؟"
اﯾﺟوس ﻣﻌﻣوﻻً ﻋﻼوه ﺑر طﻌم دھﻧده ﺣﺎوی ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕری ھم
ھﺳت .اﯾن ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و طﻌم دھﻧده ﺑرای ﻣﺻرف ﺧوراﮐﯽ
ﺑﯽ ﺧطر ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ اﺛرات اﺳﺗﻧﺷﺎق اﯾن ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ھﻧوز ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت .ﺑﯾﺷﺗر اﯾﺟوس ھﺎی ﻣوﺟود در
ﺑﺎزار ﻧﯾﮑوﺗﯾن دارﻧد ﮐﮫ ﺷدﯾدا ً اﻋﺗﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
"ﭼرا اﯾﻧﻘدر درﺑﺎره ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾت وﺟود دارد؟"
ﻣﻐز اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺣدود ﺳن  ۲٥ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ رﺷد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.
اﮔر ﺷﺧص در اﯾن دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻣﺻرف ﮐﻧد ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در
زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻣرﮐز ،ﯾﺎدﮔﯾری و ﮐﻧﺗرل اﻧﮕﯾزه ھﺎ روﺑرو ﺧواھد ﺷد .اﮔر
ﻣﺻرف ﻧﯾﮑوﺗﯾن را ﺷروع ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت دﭼﺎر اﻋﺗﯾﺎد و واﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺷوﯾد .ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﺑدن ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎس آراﻣش داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺑﯾﺷﺗری طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد.
"آﯾﺎ وﯾپ ﮐردن اﯾﺟوس ﺑدون ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺧطری ﻧدارد؟"
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان
"ﺑدون ﻧﯾﮑوﺗﯾن" ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد دارای ﻣﻘداری ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺳﺗﻧﺷﺎق ﺑﺧﺎر وﯾپ ﺑدون ﻧﯾﮑوﺗﯾن ھم ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼﻣﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
•

ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن :ﮐروم ،ﻧﯾﮑل و ﺳرب

•

ﮐﺎرﺑوﻧﯾل ھﺎ :ﻓرﻣﺎﻟدھﯾد ،آﻟدھﯾد،

•

ﻧﯾﺗروزاﻣﯾن ھﺎی ﺧﺎص ﺗوﺗون،
ﺗرﮐﯾﺑﺎت آﻟﯽ ﻓرار )VOCھﺎ( :ﺑﻧزن ،ﺗوﻟوﺋن،
اﺗﺎﻧول و اﻟﮑل
ھﯾدروﮐرﺑن ھﺎی ﭘﻠﯽ ﺳﯾﮑﻠﯾﮏ آروﻣﺎﺗﯾﮏ )PAH
ھﺎ( :ﮔروھﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﺑﯾش از  100ﻣﺎده
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻧزوﭘﯾرﯾن(
رﯾز ذرات )ذرات ﺧرد( :ﻣﺧﻠوط ﺗﻣﺎم ذرات ﺟﺎﻣد
و ﻣﺎﯾﻊ
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ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ در اطراف اﺷﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ وﯾپ
ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ،ﺑﺧﺎر ﺑﺎزدﻣﯾده ﺷده ،ﺷﻣﺎ را در ﻣﻌرض
ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای
ﺗﻧﻔس ﻣﺿر ﺑﺎﺷﻧد.
"آﯾﺎ وﯾپ از ﺳﯾﮕﺎر ﮐم ﺧطرﺗر ﻧﯾﺳت؟"
وﯾپ از ﻣﺣﺻوﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﮕﺎر ﮐم
ﺿررﺗر اﺳت اﻣﺎ ﺑﯽ ﺿرر ﻧﯾﺳت .در ھر ﺻورت
اﺳﺗﻔﺎده از وﯾپ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﻣﺗﻌددی ھﻣراه اﺳت.
ﺑرﺧﯽ از اﺛرات ﮐوﺗﺎه ﻣدت آن ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد
از اﻓزاﯾش ﺳرﻓﮫ و ﺧس ﺧس ﺳﯾﻧﮫ ،اﻟﺗﮭﺎب
رﯾﮫ ھﺎ و ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب .اﺛرات
ﺑﻠﻧدﻣدت اﺳﺗﻔﺎده از وﯾپ ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ ھﻧوز ﻣﺷﺧص
ﻧﺷده اﺳت.
اﻣﮑﺎن اﻧﻔﺟﺎر ﻣﺣﺻوﻻت وﯾپ و آﺗش ﮔرﻓﺗن آﻧﮭﺎ
وﺟود دارد و اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺳوﺧﺗﮕﯽ و
ﺟراﺣت ﮔردد.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺧﻼﺻﮫ و ﮐوﺗﺎه درﺑﺎره وﯾپ
• ﺑﺧﺎر وﯾپ ﺑﯽ ﺿرر ﻧﯾﺳت
• دارای ﻧﯾﮑوﺗﯾن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی اﺳت  -ﻓوق اﻟﻌﺎده
اﻋﺗﯾﺎدآور اﺳت
• طﻌم ھﺎی آن ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﺟذاب اﺳت
• ﻣﺧﻔﯽ ﮐردن و اﺳﺗﻔﺎده از آن آﺳﺎن اﺳت
• ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺑﯾﮫ ﯾﮏ ﺣﺎﻓظﮫ  USBﯾﺎ ﻓﻠش دراﯾو ﺑﺎﺷد
• از طرﯾﻖ ﯾﮏ درﮔﺎه  USBﻗﺎﺑل ﺷﺎرژ اﺳت
• ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ” “Juulingﯾﺎ
” “Breezingھم ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود

وﯾپ ﺑﯽ ﺧطر ﻧﯾﺳت

