Hva er ”e-sigaretter”,
og hvordan fungerer de?
E-sigaretter blir kalt damp og damping blant brukerne.

Norsk Dampselskap er en forening for norske dampere.
Vårt mål er å spre faktakunnskaper om damping.
Vi har aldersgrense 18 år.
Norsk Dampselskap ønsker å påvirke norsk lovgivning og norsk politikk
slik at damping blir fullstendig tillatt, og at det blir mulig å handle
fordampervæske som inneholder nikotin i Norge.
Hjemmeside
www.norsk-dampselskap.no
Facebook
facebook.com/norskdampselskap/
Facebook brukergruppe
facebook.com/groups/norsk.dampselskap/
Omslag/forsidefoto: Linda Skare, lindaskare.com

brosjyre2015_trykk.indd 2-3

01.12.2015 13.04

Hva er damp? Og hvordan Hva med omgivelsene –
fungerer utstyret?
passiv damping?

Bieffekt av damping
= røykeslutt for mange

Damp blir ofte kalt e-sigaretter,
fordi det første dampeutstyret
som kom var laget som et
røykesluttprodukt og skulle ligne
på sigaretter. Damp er fordampet
propylenglykol og eller vegetabilsk
glyserin, som kan inneholde nikotin
og smaksstoffer. Væsken has i en
tank, som har et fordamperhode.
Fordamperhodet varmes opp av
et batteri og dampen inhaleres
gjennom et munnstykke. Det finnes
utallige varianter av dampeutstyr
og smaker på e-juice. Muligheten
til å tilpasse til eget behov, er
en del av årsaken til at damping
appellerer til så mange tidligere
røykere.

Damp er et nytelsesmiddel. Med
eller uten nikotin. Mange går ned
i nikotin-behov etter få måneder
og noen damper uten nikotin eller
slutter med dampen helt etter
hvert. Flere rapporterer at de var
nysgjerrige på damp og hadde
ingen planer om røykeslutt.

Munnstykke
Tank med fordamperhode,
fylles med e-væske
Batteri

Her er et par eksempler på personlige fordampere

Vet vi nok om dette til å si
at det ikke er skadelig?
Damp har vært i økende bruk
over hele verden i 10 år. Det har
vært gjort mange undersøkelser.
Både tobakksindustrien og
legemiddelindustrien har lett med
lys og lykte for å finne skadelige
effekter, uten å ha lykkes.
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«Passiv damping» har ikke vært
rapportert som et problem for
astmatikere og allergikere.Det
er gjort studier som viser at
nikotinkonsentrasjonen i blodet
til personer som oppholder seg
i samme rom, kan sammenlignes
med å være i et rom der det ikke
dampes. Utslippet til omgivelsene
fra en som damper er så lavt som
under 5% av tillatt grenseverdi for
akrolein og formaldehyd.
http://www.biomedcentral.com/
content/pdf/1471-2458-14-18.pdf

Det lukter jo godt jo – det
må da tiltrekke barn og
unge?
Aromastoffene som brukes i
dampevæsken er aromastoffer
som brukes til næringsmidler.
Det er utviklet mange forskjellige
smaker som appellerer som
nytelsesmiddel i stedet for
tobakksrøyk.
Barn og unge vil sannsynligvis
oppleve at dampeopplevelsen
ikke er like behagelig som å spise
et sukkertøy. Damping krever
tilvenning. Dampen inneholder
ikke lokalbedøvende midler, slik
tobakken gjør. Alle, også røykere,
vil hoste en del ved de første
forsøkene på inhalasjon.
Små barn vil ikke være
standhaftige nok til å prøve
inhalasjon mer enn en gang. For
eventuell opprørsk ungdom, er
det uansett langt bedre med
damp enn med røyk. Likevel bør
det være en 18-årsgrense på
damping. Det er viktig at alle
flasker med dampevæske utstyres
med barnesikrede korker og at de
oppbevares like barnesikkert som
farlige vaskemidler.

SIRUS-rapport 5/2014:
«E-sigarettene virker å være et
vellykket røyke-substitutt fordi
produktet både adresserer den
fysiske avhengigheten til nikotin og
den psykologiske avhengigheten
til handlingen og røykeritualet.
Damping blir en måte å beholde
«røykevanen» på uten røyken.»

Damping og
luftveissykdommer
Mange av Norsk dampselskaps
medlemmer rapporterer om
bedre lungekapasitet, røykhoste
som blir borte, mindre bruk av
astmamedisin og stagnasjon i
utvikling av KOLS. Sannsynligvis gir
overgang fra røyk til damp like stor
helsegevinst som ved røykeslutt
uten damp. Likevel kan astmatikere
og KOLS-pasienter oppleve at
de reagerer på et eller flere av
stoffene i dampen. Det er ingen
garanti at alle kan klare å dampe.

Hva med alle rapportene
om formaldehyd og
skadelige stoffer? Og
sopp i lungene?
De få rapportene som har vist store
konsentrasjoner av formaldehyd,
har senere blitt tilbakevist som
feilaktige, fordi de har vært gjort
på overopphetet utstyr og på en
slik måte at ingen hadde vært i
stand til å inhalere en slik damp.
At man får sopp i lungene er en
myte med ukjent opprinnelse.
Sopp i lungene inntreffer kun i de
tilfeller hvor immunforsvaret er
redusert alvorlig, som hos de som
går på cellegift eller har aids. Både
propylenglykol og vegetabilsk
glyserin er bakteriehemmende
og gir dårlig grobunn for
mikroorganismer.

Pressemelding gjeldende
damp (e-sigaretter) fra
Public Health England
”Vi er alle enige om at e-sigaretter
er betydelig mindre skadelig
enn røyking. En av to livslange
røykere dør av sin avhengighet.
Alle bevisene tyder på at
helserisiko ved e-sigaretter er
relativt små i forhold, men vi må
fortsette å studere de langsiktige
virkningene.
Vi bør ikke glemme hva som er
viktig her. Vi vet at røyking er den
hyppigste dødsårsaken i England
og vi har et offentlig helseansvar
å gi røykere den informasjon og
de verktøy de trenger for å hjelpe
dem til å slutte å røyke helt og for
alltid.”
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