
PRODUCT USAGE:

This product contains a dedicated ecigarette refill container which is designed for use with regulated electronic cigarettes only. The product is for use by persons over the age of 18 
years old and should not be used by non-smokers.

The refill container holds a nicotine containing loquid which is used to refill your refillable ecigarette tank or atomiser. The container is child proof and tamper evident. Please ensure 
that the tamper evident seal is unbroken before first time use.

This product should be stored in a cool place out of direct sunlight and locked away from children and pets as it contains nicotine which can be highly toxic if ingested.

NICOTINE CONTENT

The nicotine concentration which may be displayed in mg/ml or as a percentage. A 0.6% nicotine content is equivalent to a 6mg/ml. A conversion table for common nicotine 
content is provided below;

0mg/ml or 0% is sometimes 
described as “Nic Free” or

“Nicotine Free” 

NICOTINE
CONTENT
IN MG/ML

NICOTINE
CONTENT

IN PERCENTAGE (%)
0mg/mL
3mg/mL
6mg/mL
12mg/mL
18mg/mL

0%
0.3%
0.6%
1.2%
1.8%

1,1‐Diethoxyethane
Acetic Acid
Acetic Acid Hexyl Ester
Acetylthiazole
Amyl Acetate
Benzaldehyde
Benzodihydropyrone
Benzyl Alcohol
Butanoic Acid Ethyl Ester
Butyric Acid
Capric Acid
Caramel Color
Cis‐3-Hexenol

Cis‐3-Hexen-1-yl Acetate
Citral
CycloteneDelta Decalactone
Delta Dodecalactone
Ethyl 2-‐Methyl Butyrate
Ethyl Acetate
Ethyl Alcohol
Ethyl Butyrate
Ethyl Hexanoate
Ethyl Maltol
Ethyl Vanillin
Furaneol
Fufural

Glycerin
Heliotropine
Hexanoic Acid
Hexen‐2-al
Hexyl acetateIsovalerate isoamyle
Lemon Oil
Levulinic Acid
Maltol
Menthol
Methyl Butyrate
Methyl Cyclopentelone
Gamma Nonalactone
Gamma Octalactone

Propylene Glycol
Strawberry Furanone
Sulfurol
Triacetin
Vanillin

RECOMMENDED USAGE

This product has undergone extensive testing and toxicological assessment. In order to perform those assessments a baseline quantity of eliquid consumed by the general 
population over a prolonged period had to be determined. The average usage for this type of product is approximately 4ml per day.

All products were tested using standard emissions equipment at a power setting of 40watts.

Therefore, this product is recommended for use with an e-cigarette device at less than 40 watts of power with an average consumption of 4ml e-liquid per day.

eLIQUID SPILLAGE AND DISPOSAL

This refill container has a nicotine content of <20mg/ml or <2%. These spillage instructions are only for liquids of this concentration or less.

In case of spillage wipe up the spill with a damp cloth. Rinse the cloth thoroughly with running water to remove any traces of nicotine using a bathroom sink. Do not rinse where 
food is prepared.

Please bear in mind that nicotine is toxic to the environment so use plenty of running water to rinse the cloth and then the sink. DO NOT dispose the contents of any nicotine 
containing refill container via sinks, drains or waterways.

CONTRA INDICATIONS

The use of this product is contraindicated in persons with hyper sensitivity or allergy to Nicotine or to the compounds displayed below;

SPECIFIC RISK GROUPS

This product contains nicotine, which is a highly addictive substance. Keep out of reach of children and pets. Nicotine should not be used by pregnant women, those with 
cardiovascular conditions such as high blood pressure, children under the legal smoking age, or those choosing to remain nicotine-‐free. This product also contains propylene glycol 
and vegetable glycerin, two common glycols, in combination with natural and artificial flavourings. Glycols and flavourings can present an allergen  risk to some individuals – they 
are listed above. Please consult your physician or general health practitioner to inform him/her about this product, its ingredients, and whether there are any sensitization or 
allergenic components to your person. In addition, the facilities used to manufacturer the components, as well as the final product, may be in contact with nuts, pollen, or other 
allergens/sensitizers. If you would like to learn more or have any questions regarding the safety, directions, or concerns of this product, please contact the manufacturer directly. The 
batch number will be key in identifying additional information if necessary. Your safety and the safety of those around you, concerning this product, is our highest priority.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

A person su�ering from taking too much nicotine would display the following symptoms;

Initial overdose will produce symptoms including; cold sweating, a feeling of sickliness (nausea) and/or dizziness, abdominal pain or stomach cramps, diarrhoea, headache, blurred 
or otherwise disturbed vision including temporary blind spots, reduced mental function and weakness of the body.

Moderate overdose will produce symptoms including; Hypotension, prostration and respiratory failure

Lethal overdose will produce respiratory paralysis or cardiac failure both of which will be quickly followed by convulsion and death.

OVERDOSE FROM INHALATION

Recent studies suspect that the oral minimum lethal dose for humans is 7-10mg of nicotine per Kg of body weight.
Rodent LD50 is >24mg/Kg and the LD50 for Dogs is >5mg/Kg. Death is due to either respiratory paralysis or cardiac failure.

A single 10ml refill container may contain up to 20mg/ml of nicotine equating to 200mg of nicotine contained within the container in total. 200mg/84Kg (body weight of an 
average male) would provide a dose of 2.38mg/Kg of nicotine which if consumed in one dose is less than the suspected lethal dose for an average human of 7-10mg/Kg however 
this is very close and would likely cause at least moderate overdose. 

When used as intended (see recommended use section) it is unlikely that a person will display signs of nicotine overdose however it is possible during intensive usage over a short 
period. Should you display any of the overdose symptoms you should cease use of this product  immediately and consult your doctor immediately.

ADDICTIVENESS

THIS PRODUCT CONTAINS NICOTINE WHICH IS A HIGHLY ADDICTIVE SUBSTANCE

TOXICITY

Electronic cigarettes do not present a zero-‐risk counterpart to smoking; nicotine, glycols, and flavourant chemicals can present a toxicity risk to certain individuals based upon their 
person’s allergenic or sensitive response to certain compounds (Please see the “Specific Risk Group” section for more information). All compounds listed above were analyzed and 
confirmed by Nude Nicotine Analytics, Inc. in San Diego, California, USA, to have acceptably low concentrations based upon the Health Criteria Values (HCVs) of each substance in 
this product. While each person will elucidate di�ering sensitization or allergic responses to the ingredients in this product, its usage in the manner as intended (Please see the 
“Recommended Use” section for more information) has been determined by Nude Nicotine Analytics, Inc. to have acceptable HCVs for a wider range of toxic compounds. If this 
product is not used in the manner described, higher concentrations of harmful or potentially compounds (HPHC) may be formed, such as formaldehyde, acetaldehyde, and/or 
acrolein. Nude Nicotine Analytics, Inc, has measured these compounds concentrations by emissions testing, and has determined that the product contains acceptable HCVs when 
used at an electronic cigarette’s recommended power and airflow settings, along with proper liquid saturation. Deviation from these settings, as directed by the manufacturer of the 
hardware component, can result in the formation of HPHCs. Additional information on the toxicity and performance of this product can be obtained from the manufacturer and Nude 
Nicotine Analytics, Inc regarding the toxicity of this product and its intended use. Your safety and the safety of those around you, concerning this product, is our highest priority.

UTILISATION DU PRODUIT:
Ce produit contient un récipient de recharge électronique spécialement conçu pour les cigarettes électroniques réglementées. Le produit est destiné aux personnes âgées de plus de 
18 ans (ou à l'âge légal du pays bénéficiaire) et ne doit pas être utilisé par les non-fumeurs.

Le récipient de recharge contient un liquide contenant de la nicotine qui est utilisé pour remplir votre réservoir rechargeable de cigarettes électronique ou de l'atomiseur . Le 
contenant viens avec une securité enfant et anti-e�raction. Veillez à ce que le joint anti-sabotage soit ininterrompue avant la première utilisation.

Ce produit doit être stocké dans un endroit frais, hors de la lumière directe du soleil et fermé à l'abri des enfants et des animaux car il contient de la nicotine qui peut être très 
toxique si elle est ingérée.

CONTENU NICOTINE
La concentration de nicotine peut être exprimée en mg/ml ou en pourcentage. Une teneur en nicotine de 0,6% équivaut à une dose de 6 mg/ml. Une table de conversion pour la 
nicotine commune le contenu est fourni ci-dessous:

0 mg / ml ou 0% est parfois
décrit comme "Nic Free" ou

"Sans nicotine"

NICOTINE
CONTENU

EN MG / ML

NICOTINE
CONTENU EN

POURCENTAGE (%)
0mg/mL
3mg/mL
6mg/mL
12mg/mL
18mg/mL

0%
0.3%
0.6%
1.2%
1.8%

1,1‐Diethoxyethane
Acetic Acid
Acetic Acid Hexyl Ester
Acetylthiazole
Amyl Acetate
Benzaldehyde
Benzodihydropyrone
Benzyl Alcohol
Butanoic Acid Ethyl Ester
Butyric Acid
Capric Acid
Caramel Color
Cis‐3-Hexenol

Cis‐3-Hexen-1-yl Acetate
Citral
CycloteneDelta Decalactone
Delta Dodecalactone
Ethyl 2-‐Methyl Butyrate
Ethyl Acetate
Ethyl Alcohol
Ethyl Butyrate
Ethyl Hexanoate
Ethyl Maltol
Ethyl Vanillin
Furaneol
Fufural

Glycerin
Heliotropine
Hexanoic Acid
Hexen‐2-al
Hexyl acetateIsovalerate isoamyle
Lemon Oil
Levulinic Acid
Maltol
Menthol
Methyl Butyrate
Methyl Cyclopentelone
Gamma Nonalactone
Gamma Octalactone

Propylene Glycol
Strawberry Furanone
Sulfurol
Triacetin
Vanillin

UTILISATION RECOMMANDÉE

Ce produit a subi des essais approfondis et une évaluation toxicologique. Afin d'e�ectuer ces évaluations, une quantité de base d'élimination des liquides utilisée par le général 
public sur une période prolongée devait être déterminée. L'utilisation moyenne pour ce type de produit est d'environ 4ml par jour.

Tous les produits ont été testés à l'aide d'un équipement d'émission standard à un niveau de puissance de 40 watts.

Par conséquent, ce produit est recommandé pour une utilisation avec un appareil de cigarette électronique à moins de 40 watts de puissance avec une consommation moyenne de 
4 ml de liquide électronique par jour.

DÉVERSEMENT DE e-LIQUIDE ET ÉLIMINATION

Ce récipient de recharge a une teneur en nicotine <20 mg/ml ou <2%. Ces instructions de déversement sont uniquement pour les liquides de cette concentration ou moins.

En cas de déversement essuyez le déversement avec un chi�on. Rincer soigneusement le chi�on avec de l'eau courante pour éliminer toute trace de nicotine à l'aide d'un évier de 
salle de bain. Ne rincer pas où les aliments sont préparés.

N'oubliez pas que la nicotine est toxique pour l'environnement, utilisez plein d'eau courante pour rincer le chi�on puis l'évier. N'éliminer pas le contenu d'un contenant de recharge 
contenant de la nicotine par les puits, les égouts ou les cours d'eau.

CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation de ce produit est contre-indiquée chez les personnes hyper-sensibles ou allergiques à la nicotine ou aux composés présentés ci-dessous:

GROUPES DE RISQUE SPÉCIFIQUES

Ce produit contient de la nicotine, qui est une substance hautement addictive. Garder hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. La nicotine ne doit pas être 
utilisée par les personnes atteintes d'a�ections cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, les enfants sous l'âge légal du tabagisme, ceux qui choisissent de rester libres de 
la nicotine et de la femme enceinte. Ce produit contient du propylène glycol et de la glycérine végétale, deux glycols communs, combinés à des arômes naturels et artificiels. Les 
glycoses et les arômes peuvent présenter un risque d'allergène chez certains individus - ils sont énumérés ci-dessus. Veuillez consulter votre médecin ou un professionnel de la santé 
en général pour lui informer de ce produit, de ses ingrédients et de l'existence de composants sensibilisants ou allergènes à votre personne. En outre, les installations utilisées pour 
fabriquer les composants, ainsi que le produit final, peuvent être en contact avec des noix, du pollen ou d'autres allergènes / sensibilisants. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez 
des questions concernant la sécurité, les directions ou préoccupations de ce produit, contactez directement le fabricant. Le numéro de lot sera la clé pour identifier les informations 
supplémentaires si nécessaire. Votre sécurité et la sécurité de ceux qui vous entourent, concernant ce produit, est notre priorité absolue.

POSSIBLES EFFETS INDÉSIRABLES

Une personne sou�rant de trop de nicotine présenterait les symptômes suivants:

Le surdosage initial produira des symptômes incluant: la transpiration froide, une sensation de malade (nausée) et / ou des étourdissements, des douleurs abdominales ou des 
crampes d'estomac, une diarrhée, des maux de tête, une vision floue ou autrement perturbée, y compris des taches aigues temporaires, une réduction de la fonction mentale et une 
faiblesse du corps.

Un surdosage modéré produira des symptômes incluant: Hypotension, prostration et insu¶sance respiratoire.

La surdose mortelle produira une paralysie respiratoire ou une insu¶sance cardiaque qui seront rapidement suivie par convulsion et la mort.

SURDOSAGE PAR INHALATION

Des études récentes suspectent que la dose morale minimale orale pour les humains soit de 7 à 10 mg de nicotine par Kg de poids corporel.

Les rongeurs LD50 est >24mg/Kg et la LD50 pour les chiens est >5mg/Kg. La mort est due à une paralysie respiratoire ou à une insu¶sance cardiaque.

Un seul récipient de recharge de 10 ml peut contenir jusqu'à 20 mg / ml de nicotine, ce qui équivaut à 200 mg de nicotine contenue dans le récipient au total. 200mg / 84Kg (poids 
corporel d'un homme moyen) fournirait une dose de 2,38mg / Kg de nicotine qui, si elle est consommée en une dose, est inférieure à la dose létale présumée pour un être humain 
moyen de 7-10mg / Kg mais c'est très proche et causerait probablement un surdosage au moins modéré.

S'il est utilisé comme prévu (voir la section d'utilisation recommandée), il est peu probable qu'une personne a¶che des signes de surdose de nicotine, mais il est possible pendant 
une utilisation intensive sur une courte période. Si vous présentez l'un des symptômes de surdosage, vous devez cesser l'utilisation de ce produit immédiatement et consulter votre 
médecin immédiatement.

ADDICTIVITÉ

CE PRODUIT CONTIENT DE LA NICOTINE QUI EST UNE SUBSTANCE HAUTEMENT ADDITIONNELLE.

TOXICITÉ

Les cigarettes électroniques ne présentent pas une contrepartie de risque zéro pour le tabagisme, car la nicotine, les glycols et les produits chimiques aromatisants peuvent 
présenter un risque de toxicité pour certaines personnes en fonction de leur réponse allergénique ou sensible de la personne à certains composés (voir la section "Groupe de risque 
spécifique" pour plus d'informations). Tous les composés énumérés ci-dessus ont été analysés et confirmés par Nude Nicotine Analytics, Inc. à San Diego, en Californie, aux 
États-Unis, pour avoir des concentrations acceptables à faible concentration en fonction des valeurs de critères de santé (HCV) de chaque substance dans ce produit. Bien que 
chaque personne élucite une sensibilisation di�érente ou des réponses allergiques aux ingrédients de ce produit, son utilisation de la manière prévue (voir la section «Utilisation 
recommandée» pour plus d'informations) a été déterminée par Nude Nicotine Analytics, Inc. pour être acceptable HCV pour une gamme plus large de composés toxiques. Si ce 
produit n'est pas utilisé de la manière décrite, des concentrations plus élevées de composés nocifs ou éventuels (HPHC) peuvent être formés, tels que le formaldéhyde, 
l'acétaldéhyde et/ou l'acroléine. Nude Nicotine Analytics, Inc, a mesuré ces concentrations de composés par des tests d'émission et a déterminé que le produit contient des VHC 
acceptables lorsqu'ils sont utilisés dans les paramètres de puissance et d'écoulement d'air recommandés par une cigarette électronique, ainsi que la saturation liquide adéquate. 
L'écart par rapport à ces paramètres, tel qu'indiqué par le fabricant du composant matériel, peut entraîner la formation de HPHC. Des informations supplémentaires sur la toxicité et 
les performances de ce produit peuvent être obtenues du fabricant et Nude Nicotine Analytics, Inc concernant la toxicité de ce produit et son utilisation prévue. Votre sécurité et la 
sécurité de ceux qui vous entourent, concernant ce produit, est notre priorité absolue.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ειδικό δοχείο επαναπλήρωσης ετικετών που είναι σχεδιασμένο για χρήση μόνο με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα τσιγάρα. Το προϊόν προορίζεται 
για χρήση από άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μη καπνιστές.

Το δοχείο επαναπλήρωσης περιέχει μια κουκούλα που περιέχει νικοτίνη και χρησιμοποιείται για την επαναπλήρωση της ξαναγεμίσματος δεξαμενής ή του ψεκαστήρα. Το 
δοχείο είναι ανθεκτικό στο παιδί και είναι φανερό. Βεβαιωθείτε ότι η στεγανή σφραγίδα είναι αδιάσπαστη πριν από την πρώτη χρήση.

Αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και να κλειδώνεται μακριά από τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα, καθώς 
περιέχει νικοτίνη που μπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξική σε περίπτωση κατάποσης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ

Η συγκέντρωση νικοτίνης που μπορεί να εμφανίζεται σε mg / ml ή ως ποσοστό. Η περιεκτικότητα σε νικοτίνη 0,6% είναι ισοδύναμη με 6 mg / ml. Ένας πίνακας μετατροπής για κοινή 
περιεκτικότητα σε νικοτίνη παρέχεται παρακάτω.

0 mg / ml ή 0% περιγράφεται
μερικές φορές ως "Nic Free"

ή "Μηδενική Νικοτίνη"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ
ΣΕ MG / ML

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
0mg/mL
3mg/mL
6mg/mL

12mg/mL
18mg/mL

0%
0.3%
0.6%
1.2%
1.8%

1,1-∆ιαιθοξυαιθάνιο
Οξικό οξύ
Οξεικός οξεικός εξαϋλεστέρας
Ακετυλοθειαζόλιο
Cis-3-εξεν-1-υλο-οξεικός Citral
CycloteneDelta ∆εκαλακτόνη ∆έλτα ∆ωδεκαλακτόνη
Γλυκερίνη
Ηλιωτροπίνη
Εξανοϊκό οξύ
Hexen-2-al
Οξικό εξύλιο Ισοβαλεριωμένο ισοαμίδιο
Λιπαντικό λάδι
Προπυλενογλυκόλη Φουρανόνη φράουλας

Sulfurol
Τριακετίνη
Οξικός αμυλεστέρας
Βενζαλδεϋδη
Βενζοδιϋδροπυρόνη
Βενζυλική αλκοόλη
Βουτυρικό οξύ αιθυλεστέρας βουτυρικό οξύ
Οξικός αιθυλεστέρας 2-μεθυλοβουτυρικού αιθυλεστέρα
Εθυλική αλκοόλη
Βουτυρικό αιθύλιο
Βανιλλίνη
Καπριλικό οξύ
Χρώμα καραμέλας

Cis-3-Εξενόλη
Εξανοϊκό αιθύλιο
Αιθυλ Μαλτόλη
Αιθυλ βανιλλίνη
Furaneol
Futural
Levulinic Acid
Maltol
Μινθόλη
Βουτυρικό μεθύλιο
Μεθυλοκυκλοπεντελόνη
Γαμμα Nonalactone
Οκταλακτόνη γάμμα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν αυτό έχει υποστεί εκτεταμένες δοκιμές και τοξικολογική αξιολόγηση. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκτιμήσεις, έπρεπε να καθοριστεί μια 
βασική ποσότητα ελαιώδους ουσίας που καταναλώνεται από τον γενικό πληθυσμό για μια παρατεταμένη περίοδο. Ο μέσος όρος χρήσης αυτού του τύπου προϊόντος είναι 
περίπου 4ml ανά ημέρα.

Όλα τα προϊόντα δοκιμάστηκαν χρησιμοποιώντας τυποποιημένο εξοπλισμό εκπομπών σε ισχύ ισχύος 40watt.

Συνεπώς, το προϊόν αυτό συνιστάται για χρήση με μια συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ισχύ μικρότερη από 40 W με μέση κατανάλωση 4 ml e-υγρού την ημέρα.

∆ΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Αυτό το δοχείο επαναπλήρωσης έχει περιεκτικότητα σε νικοτίνη <20mg / ml ή <2%. Αυτές οι οδηγίες διαφυγής είναι μόνο για υγρά αυτής της συγκέντρωσης ή λιγότερα.

Σε περίπτωση διαρροής σκουπίστε τη διαρροή με ένα υγρό πανί. Ξεπλύνετε προσεκτικά το ύφασμα με τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν ίχνη νικοτίνης 
χρησιμοποιώντας ένα νεροχύτη. Μην ξεπλένετε όπου προετοιμάζεται το φαγητό.

Λάβετε υπόψη ότι η νικοτίνη είναι τοξική για το περιβάλλον, γι 'αυτό χρησιμοποιήστε άφθονο τρεχούμενο νερό για να ξεπλύνετε το ύφασμα και μετά το νεροχύτη. ΜΗΝ 
απορρίπτετε τα περιεχόμενα οποιουδήποτε δοχείου αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη μέσω νεροχύτη, αποχετεύσεων ή πλωτών οδών.

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

Η χρήση αυτού του προϊόντος αντενδείκνυται σε άτομα με υπεραισθησία ή αλλεργία στη νικοτίνη ή στις ενώσεις που εμφανίζονται παρακάτω.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Αυτό το προϊόν περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Η νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες, από άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, παιδιά κάτω από τη νόμιμη ηλικία 
καπνίσματος ή από εκείνα που επιλέγουν να παραμείνουν ελεύθερα νικοτίνης. Το προϊόν αυτό περιέχει επίσης προπυλενογλυκόλη και φυτική γλυκερίνη, δύο κοινές 
γλυκόλες, σε συνδυασμό με φυσικά και τεχνητά αρώματα. Οι γλυκόλες και τα αρτύματα μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο αλλεργιογόνου σε ορισμένα άτομα - αναφέρονται 
παραπάνω. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον γενικό ιατρό για να τον ενημερώσετε σχετικά με αυτό το προϊόν, τα συστατικά του και αν υπάρχει κάποιο 
ευαισθητοποιητικό ή αλλεργιογόνο συστατικό στο άτομο σας. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον κατασκευαστή των συστατικών, καθώς και το 
τελικό προϊόν, μπορεί να έρθουν σε επαφή με τους ξηρούς καρπούς, τη γύρη ή άλλα αλλεργιογόνα / ευαισθητοποιητικά. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να έχετε 
ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οδηγίες ή τις ανησυχίες αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο αριθμός παρτίδας θα είναι 
καθοριστικός για την αναγνώριση πρόσθετων πληροφοριών, εάν είναι απαραίτητο. Η ασφάλεια σας και η ασφάλεια των ανθρώπων γύρω σας σχετικά με αυτό το προϊόν 
είναι ύψιστη προτεραιότητά μας.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ένα άτομο που υποφέρει από τη λήψη υπερβολικής νικοτίνης θα παρουσιάσει τα ακόλουθα συμπτώματα.

Η αρχική υπερβολική δόση θα προκαλέσει συμπτώματα όπως: κνησμός, αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) και / ή ζάλη, κοιλιακό άλγος ή κράμπες στο στομάχι, διάρροια, 
κεφαλαλγία, θολή ή διαταραγμένη όραση, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών τυφλών κηλίδων, μειωμένη πνευματική λειτουργία και αδυναμία του σώματος.

Η μέτρια υπερβολική δόση θα προκαλέσει συμπτώματα όπως: Υπόταση, προσβολή και αναπνευστική ανεπάρκεια

Η θανατηφόρα υπερδοσολογία θα προκαλέσει παράλυση του αναπνευστικού συστήματος ή καρδιακή ανεπάρκεια, και οι δύο θα ακολουθηθούν γρήγορα από σπασμούς και 
θάνατο.

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ∆ΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ

Πρόσφατες μελέτες υποπτεύονται ότι η από στόματος ελάχιστη θανατηφόρα δόση για ανθρώπους είναι 7-10mg νικοτίνης ανά Kg σωματικού βάρους.
Το LD50 για τα τρωκτικά είναι> 24mg / kg και το LD50 για τα σκυλιά είναι> 5mg / kg. Ο θάνατος οφείλεται είτε σε αναπνευστική παράλυση είτε σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Ένα μόνο δοχείο επαναπλήρωσης των 10 ml μπορεί να περιέχει έως και 20 mg / ml νικοτίνης που εξισώνει 200 mg νικοτίνης που περιέχεται στο δοχείο συνολικά. Το 200 
mg / 84 Kg (σωματικό βάρος ενός μέσου αρσενικού) θα παρείχε μια δόση 2,38 mg / Kg νικοτίνης η οποία εάν καταναλωθεί σε μία δόση είναι μικρότερη από την 
υποτιθέμενη θανατηφόρα δόση για έναν μέσο άνθρωπο 7-10mg / Kg, και πιθανώς θα προκαλούσε τουλάχιστον μέτρια υπερβολική δόση.

Όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται (βλέπε ενότητα συνιστώμενης χρήσης), είναι απίθανο να εμφανιστούν ενδείξεις υπερδοσολογίας της νικοτίνης, ωστόσο είναι 
πιθανό κατά τη διάρκεια εντατικής χρήσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν εμφανίσετε κάποιο από τα συμπτώματα υπερδοσολογίας, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως 
τη χρήση του προϊόντος αυτού και να συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΘΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν παρουσιάζουν αντιστάθμιση μηδενικού κινδύνου στο κάπνισμα, η νικοτίνη, οι γλυκόλες και οι χημικές ουσίες που περιέχουν αρωματικές 
ουσίες μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο τοξικότητας σε ορισμένα άτομα με βάση την αλλεργική ή ευαίσθητη ανταπόκριση του ατόμου σε ορισμένες ενώσεις (βλέπε" 
Ειδική Ομάδα Κινδύνου " Για όλες τις ενώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αναλύθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από την Nude Nicotine Analytics, Inc. στο Σαν Ντιέγκο, 
Καλιφόρνια, ΗΠΑ, ότι έχουν αποδεκτές χαμηλές συγκεντρώσεις με βάση τις τιμές των κριτηρίων υγιεινής (HCV) κάθε ουσίας σε αυτό το προϊόν. Ενώ κάθε άτομο θα 
αποσαφηνίσει τη διαφορική ευαισθητοποίηση ή τις αλλεργικές αντιδράσεις στα συστατικά αυτού του προϊόντος, η χρήση του με τον τρόπο που προορίζεται (Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη χρήση") έχει καθοριστεί από την Nude Nicotine Analytics, Inc. αποδεκτών HCV για μια ευρύτερη 
περιοχή τοξικών ενώσεων. Εάν το προϊόν αυτό δεν χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται, υψηλότερες συγκεντρώσεις επιβλαβών ή (HPHC) μπορεί να 
σχηματιστούν, όπως φορμαλδεΰδη, ακεταλδεΰδη και / ή ακρολεϊνη. Η Nude Nicotine Analytics, Inc, έχει μετρήσει τις συγκεντρώσεις αυτών των ενώσεων με δοκιμές 
εκπομπών και έχει διαπιστώσει ότι το προϊόν περιέχει αποδεκτά HCV όταν χρησιμοποιείται σε συνιστώμενες ρυθμίσεις τροφοδοσίας και ροής αέρα του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου, μαζί με τον κατάλληλο κορεσμό υγρών. Απόκλιση από αυτές τις ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξαρτήματος υλικού, μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα το σχηματισμό HPHCs. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα και τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος μπορείτε να προμηθευτείτε από τον 
κατασκευαστή και το Nude Nicotine Analytics, Inc σχετικά με την τοξικότητα αυτού του προϊόντος και την προοριζόμενη χρήση του. Η ασφάλεια σας και η ασφάλεια των 
ανθρώπων γύρω σας σχετικά με αυτό το προϊόν είναι ύψιστη προτεραιότητά μας.


