
Toksikovigilanca elektronskih 

cigaret  

Lucija Perharič 

Nacionalni inštitut za javno zdravje  

 

 6. POSVET KEMIJSKA VARNOST ZA VSE 

TOKSIKOVIGILANCA-SPREMLJANJE IN 

OBVLADOVANJE ZASTRUPITEV S KEMIKALIJAMI 

  

 

17.10.2014  



Namen aktivnosti 

 Spomladi 2014 poročila v strokovni 

literaturi o porastu zastrupitev pri otrocih s 

tekočino za elektronske cigarete 

 Ugotoviti stanje v Sloveniji  

 NIJZ delovna naloga Kemijska varnost 

 Center za zastrupitve 

 Urad za kemikalije 

 Zdravstveni inšpektorat  



Zakonodaja 

 Direktiva o tobaku 2014/40/ES  

 36.- 48. člen o elektronskih cigaretah 

 Tekočina za elektronske cigarete sme 

vsebovati največ 20 mg nikotina/ml. 

 Predpisana embalaža, ki je otroci ne 

morejo odpreti.  

 Označeno z ustreznimi opozorilnimi stavki.  



Akutna strupenost nikotina  

 33 – 83 µg/kg telesne mase slabost in 

bruhanje, posebej pri nekadilcih 

 Vnos večjih količin nikotina lahko pri 

nekadilcu povzroči tudi resnejše posledice. 

 drugi simptomi in znaki zastrupitve z 

nikotinom: omotica, bledica, potenje, 

slinjenje, solzenje, bolečine v trebuhu, 

driska 

 pri hudih zastrupitvah: zmedenost, 

vznemirjenost in epileptični krči  



Ocena izpostavljenosti tekočini 

z 20 mg nikotina/ml 

 Uporaba v skladu z 

navodili za uporabo:  

 1 vdih 15 µg nikotina pri 

100 % absorpciji 

 Odrasel (60 kg):   

 0,25 µg/kg tm 

 Majhen otrok (10 kg):  

 1,50 µg/kg 

 

 Zaužitje 1 ml pri 100% 

absorpciji  

 Odrasel:  333 µg/kg 

 Majhen otrok: 2000 µg/kg 



 

 

Ocena tveganja 

 

 

 Vdihavanje v skladu z 

navodili za uporabo 

 zastrupitev pri 33-83 

µg/kg 

 Odrasel: 0,25 µg/kg na 

vdih =  toksični 

odmerek  132 vdihov  

 Otrok:1,50 µg/kg = 

toksični odmerek  22 

vdihov  

 VARNO! 

 Zaužitje 1 ml  

 zastrupitev pri 33-83 

µg/kg 

 Odrasel:  333 µg/kg 

 Majhen otrok: 2000 µg/kg 

 

 MOŽNOST HUDE 

ZASTRUPITVE  

 NI VARNO!  



Ugotovitve toksikovigilančnih 

aktivnosti  

 

 NIJZ - baza bolnišničnih obravnav 

 2009-2013 nobenega sprejema otrok v 

slovenske bolnišnice zaradi 

izpostavljenosti/zastrupitev s tekočino za 

elektronske cigarete 

 Center za zastrupitve 

 V zadnjih dveh letih niso zabeležili klicev. 

 

 

 



Ugotovitve toksikovigilančnih 

aktivnosti  
 Zdravstveni inšpektorat 

 z izjemo enega proizvoda (2009) ne izvaja 

spremljanja elektronskih cigaret  

 ugotovljeno pomanjkljivo označevanje na 

embalaži 

 Urad RS za kemikalije 

 Ne izvaja  spremljanja.  

 Posveča se označevanju embalaže tekočine 

za elektronske cigarete.  

 

 



Učinki drugih kemikalij v 

elektronskih cigaretah   

 Dodatki, npr. arome:  

 benzil alkohol  

 geraniol  

 izo-eugenol  

 možnost razvoja preobčutljivosti, to je 

alergičnih reakcij kože in sluznic  



Zaključek  

Na podlagi toksikovigilančnih 

aktivnosti zaključujemo:  

  

 V  Sloveniji do sedaj ni bilo 

ugotovljenih primerov zastrupitev pri 

otrocih s tekočino za elektronske 

cigarete. 

  

 

 

 

 

 



 

Možni razlogi  

 
  redka uporaba pripravka  

  ravnanje v skladu z navodili, predvsem 

 upoštevanje opozorilnega stavka: 

  Hraniti zunaj dosega otrok  

 

  dostopnost proizvodov z manjšo 

 vsebnostjo nikotina  

 



Priporočila 

 

Na podlagi izvedenih 

toksikovigilančnih aktivnosti dodatni 

ukrepi trenutno niso potrebni.  


