
cigarretes convencionals 

(processades)
tabac per cargolar Pipes d'aigua

e-cigarretes / cigarretes 

electròniques

PTC: productes de tabac per 

escalfar

Nom comercial

Shisha / Narguile / Arguile / 

Hookah / Hubble-Bubble / 

Goza

BLU / altres / JUUL 
IQOS - Philip Morris / 

PLOOM GLO / PAX / iFUSE

Any comercialització 

aquí
2012 / 2019 JUUL 2017

Mecanisme
el fum del tabac passa per un 

gibrell amb aigua
dispositiu electrònic dispositiu electrònic

Base
Tabac processat que 

combustiona a 800º

Tabac processat que 

combustiona a 800º

Amb o sense tabac + 

substàncies tòxiques 
Cartutxos amb líquids

Tabac processat que 

s'escalfa a 300º-350º                                 

IQOS = tabac molt

Consumidor inhala fum tòxic fum tòxic fum tòxic aerosol/vapor tòxic aerosol/vapor tòxic

Forma
cigarreta, pipa, cigarro, 

bolígraf, pendrive USB
cigarreta

Contingut 
nicotina + 4000 excipients 

tòxics 
nicotina + excipients tòxics

fulles de tabac (si o no) + 

additius + aromes + carbó (per 

escalfar)

nicotina + propilenglicol + 

glicerina +  sabors + 

nitrosamines + formaldehid + 

acetaldehid + benzopirè + 

silicats + altres

nicotina + propilenglicol + 

glicerina + sabor mentolat

Quantitat de nicotina 

que s'absorbeix
1-2 mg

BLU = 0,0mg / 0,8mg / 1,6mg              

JUUL = 1,8mg
1-2 mg

Seguridad
No existeix cap nivell de 

seguretat associat

No existeix cap nivell de 

seguretat associat

No existeix cap nivell de 

seguretat associat

No existeix cap nivell de 

seguretat associat

No existeix cap nivell de 

seguretat associat

Falces creences
aprima                            

controla els nervis

més natural                          

més saludable

menys perjudicial                             

no crea addicció                       

no té cap risc                            

fum ambiental no perjudica

 menys perjudicial                   

ajuda a deixar de fumar    

redueix danys

menys perjudicial                 

ajuda a  deixar de fumar   

redueix danys

Legislació s'aplica la llei del tabac s'aplica la llei del tabac
s'aplica la llei del tabac si conté 

tabac

No es pot fumar en centres 

sanitaris, escoles, edificis de 

l'Administració, parcs infantils i 

transports públics

s'aplica la llei del tabac

Altres
el mentolats desapareixeran 

en el 2020 

el mentolat desapareixerà 

en el 2020

mentol = afavoreix la inhalació 

i incrementa l'absorció de 

nicotina

nicotina letal  5-1mg/Kg                                                    

adults =  50mg    nens = 6mg                                                
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