




Najważniejsze substancje rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym:

• aceton (trujący rozpuszczalnik organiczny),

• naftyloamina ( substancja rakotwórcza wchodzi w skład barwników, używanych w przemyśle drukarskim),

• cyjanowodór (kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych do masowego 

ludobójstwa),

• piren (związek silnie trujący), metanol (trujący alkohol powodujący ślepotę),

• naftalina (środek przeciw molom),

• chlorek winylu (stosowany w produkcji plastiku),

• arsen (trujący metal ciężki), DDT (środek owadobójczy),

• fenol (trujący środek dezynfekujący),

• dimetylonitrozoamina (silna substancja rakotwórcza),

• benzopiren (silna substancja rakotwórcza),

• uretan (organiczny związek rakotwórczy),

• nikotyna (silna trucizna, uzależnia jak narkotyk),

• amoniak (parząca substancja, drażniący gaz),

• akrydyna (stosowana w produkcji barwników),

• polon (pierwiastek rakotwórczy),

• ureatan (organiczny związek rakotwórczy),

• toluidyna (trujący rozpuszczalnik chemiczny),

• toluen (rakotwórczy rozpuszczalnik przemysłowy),

• butan (łatwopalny gaz),

• tlenek węgla (śmiertelnie trujący gaz, powoduje zaczadzenie),

• formaldehyd - związek stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych, np. żab.



Co mogą zrobić ci papierosy :

• Astma oskrzelowa

• Rozedma płuc.

• POChP - przewlekła obturacyjna choroba płuc

• Przewlekłe zapalenie oskrzeli

• Cholesterol

• Paradontoza, próchnica i choroby przyzębia

• Żółte zęby

• Choroby sercowo-naczyniowe



1. Papierosy – nikotyna
Papieros zawiera przeciętnie od 15 do 20 mg nikotyny, a podczas
palenia do krwi przenika około 1 mg tej substancji psychoaktywnej. 
Nikotyna to alkaloid o cierpkim zapachu i drażniącym smaku
występujący w roślinach: Nicotiana tabacum, Nicotiana 
rustica, Nicotiana persica, w stężeniu od 0,6% do 0,9%. 
Najpopularniejszą formą przyjmowania nikotyny jest palenie
tytoniu (papierosy, fajki, cygara), ale może być on również żuty lub
wciągany do nosa (tabaka). Podejście do palenia papierosów zmieniało
się na przestrzeni lat. Społeczeństwo uważało tę praktykę albo za 
wulgarny nawyk, albo za wysublimowany rodzaj rozrywki, a obecnie
coraz częściej – za źródło wielu niebezpiecznych chorób i zagrożeń dla
zdrowia..

https://portal.abczdrowie.pl/nikotyna


Nastolatkowi wystarczy 
jeden papieros, aby się 
uzależnić



Palenie wśród młodzieży od dawna jest powszechnym
problemem. Już nawet dzieci próbują papierosów, a wiele z 
nich z czasem popada w nałóg. Uzależnienie od nikotyny ma 
bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia młodego
człowieka. Ze względu na bierne palenie cierpi nie tylko on 
sam, ale również jego otoczenie. Palenie papierosów przez
młodzież ma wiele przyczyn. Rzucanie palenia jest bardzo
trudne i wielu osobom się to nie udaje, dlatego tak ważne jest 
szybkie reagowanie na podejrzenie, że dziecko zaczęło palić.

https://parenting.pl/palenie-tytoniu







