ਵੇਿਪੰ ਗ
ਉਤਪਾਦ
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ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਕੀ ਹਨ?

ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੰ ਤਰ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ
ਦਰ੍ਵ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਏਰੋਸੋਲ ( ਭਾਫ਼ ਜ� ਬੱਦਲ)

ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ|

ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ� ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: ਈ - ਿਸਗਰੇਟ, ਵੇਪ,

ਵੇਪ ਪੈੱਨ, ਮੋਡ (ਬਾਕਸ ਜ� ਪੌਡ), ਟ�ਕ, ਈ- ਹੁੱਕਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ

ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਵ� ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ| ਇਹਨ� ਯੰ ਤਰ� ਿਵੱਚ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਪ�ਸ਼ਨ

ਐਟਮਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਰਟੋਮਾਈਜ਼ਰ ਜ� ਕਲੀਅਰੋਮਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨ�
ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ|
ਈ - ਜੂਸ ਨੂੰ ਈ - ਿਲਕੁਈਡ ਜ� ਵੇਿਪੰ ਗ ਿਲਕੁਈਡ ਵੀ ਿਕਹਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ|
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ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਵੇਿਪੰ ਗ ਯੰ ਤਰ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ?

ਮੌਿਲਕ ਵੇਿਪੰ ਗ ਯੰ ਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਿਸਗਰੇਟ ਵ�ਗੂ ਿਦਖਣ ਵਾਲੇ

ਤੰ ਬਾਕੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ

ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ| ਪਰ, ਨਵ� ਨਸਲ ਦੇ ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ

ਿਦੱਤੇ ਵ�ਗ ਬਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

ਿਕਸਮ� ਦੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ|“ਜੂਲ”ਅਤੇ“ਐਸਪਾਇਰ ਬਰੀਜ਼”

ਹੈ| ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਕੋਟੀਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਹੇਠ
ਮਾਊਥ ਪੀਸ

ਐਟਮਾਈਜ਼ਰ

ਈ-ਜੂਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ
ਕੇ ਭਾਫ਼ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ

ਟ�ਕ/
ਕਾਰਟਿਰਜ

ਈ -ਜੂਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ

ਈ – ਜੂਸ

ਵਧੇਰੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ, ਨਾਪ ਅਤੇ

ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ� ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ ਜੋ
ਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲਹ੍ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹਨ�

ਿਵੱਚ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍� ਿਨਕੋਟੀਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ
'ਪਰ੍ਭਾਵ' ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ|

ਬੈਟਰੀ

ਐਟਮਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ

ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਿਨਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਿਣਕ
ਪਦਾਰਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
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3 ਈ - ਜੂਸ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੈ?
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ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਈ - ਜੂਸ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
• ਪਰ੍ੋਪੀਿਲਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਪੀ ਜੀ)
• ਬਨਸਪਤੀ ਗਿਲਸਰੀਨ (ਵੀ ਜੀ)
• ਸੁਗੰਧ - ਸੁਆਦ
ਿਨਕੋਟੀਨ (ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਤ� ਬਹੁਤ ਵੱਧ
ਿਮਕਦਾਰ ਤੱਕ)

4 ਏਰੋਸੋਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਨ� ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ
ਏਰੋਸੋਲ ਿਸਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ| ਪਾਰ, ਜਦ� ਇੱਕ ਵਾਰ
ਈ - ਜੂਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕਈ ਤਰਹ੍� ਦੇ
ਰਸਾਇਣ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ:
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਭਾਰੀ ਧਾਤ

ਕਾਰਬੋਿਨਲ
ਤੰ ਬਾਕੂ - ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਈਟਰੋਸੇਮੀਨਸ
ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਓਰਗੈਿਨਕ
ਿਮਸ਼ਰ੍ਣ(ਵੀ ਓ ਸੀ)

ਪੌਲੀਿਸਕਿਲਕ ਸੁਗੰਿਧਤ
ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ (ਪੀ ਏ ਐਚ)
ਮਹੀਨ ਕਣ

ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ
ਲੈ ੱਡ ਤ� ਬਿਣਆ ਰੰ ਗ-ਰੋਗਨ

ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰ੍ਵ
ਿਸਗਰੇਟ
ਗੈਸੋਲੀਨ
ਵਾਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰ ਆਂ
ਜੰ ਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰ ਆਂ

ਇਹਨ� ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਨਾਲ ਕ�ਸਰ, ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀਆਂ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਿਸਹਤ
ਤੇ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦੇ ਹਨ?

ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ� ਦਾ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ| ਏਰੋਸੋਲ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ
ਸਾਹ, ਿਦਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲ

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨ�
ਨਾਲ ਕ�ਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਵੇਿਪੰ ਗ ਪਦਾਰਥ� ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਪਰ੍ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਿਗਆਤ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ
ਜਾਰੀ ਹੈ|

ਿਜਹੜੇ ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ� ਿਵੱਚ ਿਨਕੋਟੀਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਉਹਨ� ਨਾਲ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ �ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ| ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਰ੍ਭਾਵ� ਿਵੱਚ
ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਧਣਾ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ| ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਿਨਕੋਟੀਨ
ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਰ੍ਭਾਵ� ਲਈ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਇਹ
ਿਦਮਾਗੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨ�ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
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ਕੀ ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਿਸਗਰੇਟ� ਨਾਲ� ਘੱ ਟ
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ?

ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਿਸਗਰੇਟ ਪ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਲਈ ਵੇਿਪੰ ਗ

5 ਕੀ ਭੰ ਗ ਨੂੰ ਵੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭੰ ਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਫੁੱਲ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ� ਮੋਮ
ਜ� ਹੈਸ਼ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਸੰ ਘਣੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਪ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਿਵਕਲਪ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਹਨ| ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਏਰੋਸੋਲ ਿਵੱਚ ਿਸਗਰੇਟ ਦੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਪਰ, ਵੇਿਪੰ ਗ

ਉਤਪਾਦ� ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਿਗਆਤ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ,
ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹ� ਪ�ਦੇ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਵੇਪ ਨਹ�
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ|
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8

ਕੀ ਅਿਸੱ ਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭਾਫ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ
ਲੈ ਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ?

ਅਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਭਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਨਕੋਟੀਨ, ਭਾਰੀ
ਧਾਤ, ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਸ਼ੂਆਂ
ਸਮੇਤ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ
ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ
ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਨਾ
ਵਰਤਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤ�
ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

10 ਕੀ ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਹਨ?
ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ| ਹਾਲ�ਿਕ, ਦੇਸ਼
ਅਤੇ ਸੂਬੇ, ਦੋਨ� ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ,
ਲੇ ਬਲ ਕਰਨ, ਪਰ੍ੋਮੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ
ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ|

11 ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ?
ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ, ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ
ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ
ਜ� ਉਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
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12 ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੇਿਪੰ ਗ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
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ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਿਕਹੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ?

ਈ - ਜੂਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਅੰ ਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਜ� ਚਮੜੀ ਰਾਹ�
ਸੋਖਣ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰ ਫੈਿਲਆ
ਹੈ|
ਵੇਿਪੰ ਗ ਉਤਪਾਦ ਫਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨਾਲ ਅੱਗ
ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਛਾਲੇ ਜ� ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ| ਵੇਿਪੰ ਗ ਯੰ ਤਰ� ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਲਥੀਅਮ
ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਵਰਿਤਆ, ਸੰ ਭਾਿਲਆ, ਿਲਜਾਇਆ ਜ� ਚਾਰਜ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|

ਵੇਿਪੰ ਗ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਨਹ� ਹੈ

ਬੀ ਸੀ ਤੰ ਬਾਕੂ ਅਤੇ ਵੇਪਰ ਪਰ੍ੋਡਕਟਸ ਕੰ ਟਰੋਲ ਐਕਟ ਹਰ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇਿਪੰ ਗ ਵਰਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੰ ਬਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ| ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਬੰਧਕ (ਬੋਰਡ, ਸੁਪਰਡ�ਟ,
ਅਤੇ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ) ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ| ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਤ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਮਾਹੌਲ ਿਸਰਿਜਆ
ਜਾ ਸਕੇ|
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