
  Skladovanie a používanie: 

  Skladujte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí a zvierat. 

  Používajte iba batérie a adaptér dodaný výrobcom. Použitím neautorizovaného  

  príslušenstva môže zaniknúť záruka a zariadenie nemusí pracovať správne. 

  Elektronickú cigaretu, batériu alebo plniacu fľaštičku nevystavujte priamemu  

  slnečnému žiareniu. 

  Elektronickú cigaretu alebo plniacu fľaštičku nenechávajte na miestach  

  s teplotou vyššou ako 60ºC alebo 140ºF. 

  Pred prvým použitím elektronickej cigarety alebo plniacej fľaštičky si pozorne 

  prečítajte návod k použitiu. 

   Kontraindikácie: 

   Tento výrobok nie je určený na odvykanie od fajčenia, ani na diagnostiku,  

   liečbu, prevenciu, miernenie príznakov ochorenia alebo iné ovplyvňovanie  

   zdravotného stavu. 

   Nie je terapeuticky prínosný. Nepoužívajte e-cigaretu a plniacu fľaštičku, ak  

   nie ste plnoletí.  

   Produkt nie je vhodný pre osoby citlivé na nikotín, tehotné a dojčiace ženy. 

   Nepoužívajte ho, ak máte dýchacie ťažkosti, ochorenia srdca, vysoký krvný  

   tlak alebo cukrovku. Ak máte nejaké zdravotné problémy, poraďte sa pred  

   jeho užívaním s lekárom. Prerušte používanie výrobku, ak sa objaví nevoľnosť,  

   závraty, slabý alebo rýchly tep, vracanie, hnačka alebo iné nežiaduce  

   symptómy. 

   Tento výrobok nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy. 

   Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov. 

   Tento výrobok nie je určený pre nefajčiarov. 

   Varovania: 

   Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú  

   substitúciu, ale aj z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky s obsahom  

   nikotínu spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z drene nadobličiek. Preto  

   u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo eochromocytómom je  

   potrebná pri používaní zvýšená opatrnosť. 

 

   



   Nepriaznivé účinky 

   Niektoré príznaky ako sú závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku, môžu byť  

   prejavom abstinenčných príznakov súvisiacich s ukončením fajčenia.  

   V súvislosti s ukončením fajčenia môžu vznikať aftózne ulcerácie na sliznici  

   ústnej dutiny. Kazuistika je nejasná. 

   Nikotín uvoľnený z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky môže niekedy  

   na začiatku používania vyvolať mierne podráždenie pažeráka, zvýšenú  

   saliváciu alebo čkanie. 

 

  Návykovosť a toxicita 

  Nikotín je veľmi toxická a vysoko návyková látka, ktorá môže pri predávkovaní  

  spôsobiť smrť. Smrteľnou dávkou je 50 mg nikotínu pre dospelého človeka, pre  

  dieťa je táto dávka oveľa nižšia.  

  Dôrazne vám doporučujeme neprekračovať maximálne doporučené  

  dávkovanie, ktoré zodpovedá 30mg nikotínu za 24 hodín.     
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