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Ilustrasi veep atau veip rokok dianggap sebagai cara untuk berhenti merokok. Tapi, apakah veep juga baik untuk kesehatan tubuh atau lebih bahaya daripada rokok? Awalnya, rokok elektrik atau veep ditemukan di Tiongkok pada tahun 2003 oleh seorang apoteker untuk mengurangi asap rokok. Vape memang menjadi alternatif bagi
perokok untuk berhenti dari rokok tembakau. Selain itu, veep tersebut kini menjadi bagian dari gaya hidup anak muda masa kini. Banyak orang berpikir bahwa veep lebih baik daripada rokok tembakau. Tapi apakah vepe benar-benar lebih baik? Suara.com - Kandungan veep dan rokok tembakau seperti mengandung nikotin di dalamnya,
yang membuat seseorang yang menggunakannya menjadi kecanduan. Selain nikotin, keduanya juga mengandung formaldehida, yang merusak sistem pencernaan, kulit, paru-paru dan zat penyebab kanker jika cairan veip terlalu panas. Veip vs. rokok, apa yang lebih aman? Perbedaannya, yang sangat jelas terlihat, terletak pada
kandungan tembakau. Veip, tentu saja, tidak mengandung tembakau seperti rokok pada umumnya. Namun, ini tidak berarti bahwa veip lebih baik daripada rokok tembakau. Veip dan rokok memiliki banyak kandungan berbahaya, yang memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan tubuh kita. Pasangan vape juga berbahaya daripada asap
dari rokok tembakau. Jika Anda menghirup veip, itu dapat menyebabkan asma, sesak napas dan batuk. Selain itu, cairan dalam veip mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi anak-anak. Efek sampingnya dapat membuat peningkatan detak jantung, keringat bahkan muntah. Jika cairan veip terkena kulit anak-anak, itu dapat
menyebabkan pembakaran. Vape juga memiliki risiko meledak, karena menggunakan baterai. Seseorang yang mengonsumsi rokok akan berdampak negatif pada tubuhnya selama bertahun-tahun. Weipe, sementara itu, didasarkan pada laporan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit bahwa veip dapat menyebabkan kram
dan kerusakan paru-paru yang serius hanya dalam waktu lebih dari setahun. Sampai saat ini, tidak ada bukti untuk mendukung bahaya veip yang lebih rendah dari rokok. Seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Berbagai penelitian telah melakukan studi tentang rokok elektrik (vepe) dan hasilnya menunjukkan bahwa veep mengandung
zat berbahaya seperti tembakau spesifik nitrosamin (TSNA), Dithylenglycol (DEG) dan karbon monoksida. Larangan veip di beberapa negara, seperti Australia, Hong Kong, India, Belanda, Argentina, Kanada dan sejumlah lainnya, sudah melarang penggunaan veip, dan sudah ada undang-undang yang terus menggunakannya. Negara
lain telah melarangnya karena veep sudah dianggap berbahaya, seperti rokok tembakau. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut inews.id, Food and Drug Administration (BPOM) mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah melarang veip di Indonesia. Baru-baru ini ada surat yang melarang veip, tetapi belum
dikonfirmasi apakah penggunaan Veip telah dilarang atau tidak, karena masih banyak pro dan kontra itu. Konsumsi rokok atau veip, keduanya berdampak negatif. Tidak ada yang lebih baik karena sama-sama membuat ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Meskipun efeknya tidak sekarang, tetapi efeknya mungkin suatu
hari nanti. Jika alasan untuk membuat veip adalah untuk mengurangi merokok, kita lebih baik keduanya mengurangi keduanya. Karena kita harus mencegah ini untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? 31, 2019 Nina Hertivi PutriRevew bydr. Reni UtariElectric rokok atau vepe, masih dapat menyebabkan
kecanduan dan gangguan pada paru-paruArtificies rokok elektrik masih populer saat ini. Banyak yang mengklaim bahwa karena tidak menggunakan tembakau, lebih sehat daripada rokok tradisional. Padahal, bahaya rokok elektrik belum diketahui. Apakah rokok elektrik lebih sehat daripada rokok biasa? Rokok elektrik mengandung zat
yang kurang beracun daripada rokok tradisional. Rokok tradisional yang mengandung sekitar 7.000 lebih bahan kimia sebagian besar beracun. Namun, ini tidak berarti bahwa berbagai kandungan kimia yang terkandung dalam rokok elektrik tidak dapat menimbulkan risiko kesehatan. Dengan demikian, bukan berarti rokok elektrik disebut
lebih sehat daripada rokok tradisional. Bahaya rokok elektrik terhadap kesehatan Anda Ketahanan kimia terhadap rokok elektrik masih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Berikut adalah bahaya rokok elektrik yang tidak bisa Anda abaikan. Adiktif Sama seperti rokok tradisional, rokok elektrik juga mengandung nikotin, yang
dapat membuat penggunanya kecanduan. Nikotin akan membuat Anda memiliki keinginan yang berlebihan untuk merokok, dan mengalami gejala tertentu ketika hasrat ini tidak terpenuhi. Meningkatkan tekanan darah tidak hanya membuat ketagihan, nikotin juga merupakan zat beracun yang dapat meningkatkan tekanan darah, dan
menyebabkan pelepasan hormon adrenalin. Keduanya dapat menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, sehingga risiko serangan jantung juga meningkat.3 Menyebabkan gangguan otak Pada anak muda yang menggunakan rokok elektrik, efeknya bahkan bisa dirasakan hingga ke otak. Pada masa remaja, bagian otak yang berfungsi
untuk mengatur pengambilan keputusan dan kontrol impuls belum terbentuk dengan sempurna. Hal ini membuat mereka lebih nekat dalam mengambil risiko yang dapat membahayakan kesehatan mereka, seperti mengonsumsi nikotin dan obat-obatan terlarang. Anak muda yang terpapar nikotin juga berisiko lebih tinggi terhadap
kecanduan narkoba, gangguan suasana hati dan ketidakmampuan belajar.4 Menyebabkan penyakit paru-paru tidak hanya dari nikotin, bahaya rokok elektrik juga akan timbul karena residu zat berbahaya, Terbang masuk dapat membahayakan paru-paru dengan menghirup. Salah satu zat yang dilaporkan muncul sebagai residu rokok
elektrik adalah diacetyl. Substansi telah terbukti menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Selain itu, zat lain, seperti benzena, juga disebut muncul dari rokok elektrik. Benzena adalah zat beracun yang juga ditemukan dalam asap kendaraan dan logam berat. (terkait dengan artikel) 5. Meningkatkan risiko penyalahgunaan alkohol dan
rokok elektrik pada anak muda yang terkait erat dengan penggunaan tembakau, seperti rokok tradisional. Selain itu, anak muda yang menggunakan rokok elektrik juga dilaporkan terkait erat dengan penyalahgunaan alkohol6. Alih-alih meningkatkan keinginan untuk sering merokok sebagai cara sehat untuk berhenti merokok, rokok
elektrik akan meningkatkan keinginan untuk merokok tembakau. Pengguna rokok elektrik yang sebelumnya belum terbiasa merokok rokok tradisional justru akan memiliki keinginan lebih tinggi untuk mencobanya. 7. Bahaya bagi wanita hamil Bahaya rokok elektrik juga meluas ke wanita hamil yang menggunakan nikotin dalam bentuk apa
pun. Nikotin berisiko melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah.8 Menyebabkan nyeri mataSolation rokok elektrik dapat menyebabkan senyawa organik volatil (VOC) zat. Pada beberapa tingkatan, VOC dapat mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, zat ini juga dapat menyebabkan sakit kepala, mual, ginjal, hati dan
kerusakan sistem saraf9. Risiko kankerJika cairan di dalam rokok elektrik tetap terlalu panas, maka zat berbahaya yang disebut formaldehida dapat terbentuk. Zat tersebut diduga menyebabkan timbulnya kanker dalam tubuh. Ada beberapa laporan rokok elektrik meledak saat mereka sedang digunakan, melukai mereka dengan serius.
Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada baterai rokok atau penggunaan baterai yang tidak tepat. Cara berhenti menggunakan rokok elektrik Bagi Anda yang ingin menghentikan kebiasaan menggunakan rokok elektrik untuk menghindari bahaya, beberapa langkah di bawah ini bisa dilakukan. Tuliskan alasan mengakhiri kebiasaan
menggunakan rokok elektrik, di atas kertas atau catatan di ponsel cerdas Anda, sebagai pengingat. Pilih hari untuk mulai menggunakan rokok elektrik. Juga beri tahu kerabat atau teman Anda berikutnya tanggal ini sehingga mereka dapat membantu Anda mengingatkan. Singkirkan semua peralatan rokok elektrik. Bersiaplah untuk
menghadapi gejala yang terjadi ketika Anda berhenti menggunakan nikotin, seperti sakit kepala, kelelahan, lapar, dan kesulitan tidur. Gejala hanya akan muncul di awal, dan akhirnya menghilang sendiri. Semakin cepat kebiasaan ini dihentikan, semakin besar kemungkinan risiko Anda terhadap rokok elektrik akan berkurang. kecanduan
alkoholJohn Hopkins Medicine. Obat. 30 Juli 2019E-ciggerates dan pemuda. 30 Juli 2019. 30 Juli 2019 Kesehatan Anak. 30 Juli 2019. bahaya vape atau rokok pdf
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