
Tos crònica

Mal alé
Nerviosisme

BRONQUITIS INFART DE
MIOCARDIO ASMA

CÀNCER DE
PULMÓ, BOCA

I LARINGE

Conseqüències

 

 

DONEN A ESPANYA
D'ESTES MORTS ES

EL SEU CONSUM
PROVOCA PROP DE
3 MILIONS DE 

MORTS
ANUALS EN EL MÓN

55.000

Per LA TEUA SALUT i la dels ALTRES,.. APAGA'L!

Coneix els efectes i riscos
que hi ha quan fumem

Elevació del ritme cardíac, 
freqüència respiratòria
i tensió arterial

La nicotina present en el tabac és una SUBSTÀNCIA ESTIMULANT
i la responsable de la dependència que provoca.

El tabac conté una mescla de quasi 5.000 SUBSTÀNCIES TÒXIQUES
algunes de les quals produïxen efectes extremadament negatius en 
l'organisme.

Anualment 
moren més 

persones 
per consum 

de tabac que 
per consum de 

drogues il·legals, SIDA 
o accidents de trànsit

NICOTINA
Substància molt tòxica amb dosi letal en humans
Responsable de l'addicció al tabac. Tarda a 
arribar al cervell entre 7-10 segons

QUITRÀ
Alt poder cancerigen

MONÒXID DE CARBONI
Substància tòxica del fum
Disminuïx el transport d'oxigen per la sang.

els
en

Pulmons



         

          

  

 
 

 

 

quant et gastes tu?

Tabac
d'enrotllar
Pot servir-te per a fumar menys 
cigarrets de mitjana al dia. 

Les calades són més profundes, 
cremes més paper, i per tant, LES 
CONCENTRACIONS DE MONÒXID 
DE CARBONI EN AIRE EXPIRAT 
SÓN MAJORS.

Cigarret
electrònic
És una alternativa menys 
perjudicial per a fumar que el 
tabac convencional.

Evites els riscos de la combustió 
del tabac, ENCARA QUE EL SEU 
PODER ADDICTIU CONTINUA 
SENT EL MATEIX.

Pregunta en el teu ajuntament per la UPCCA

poli
con
sum

Es multipliquen els 
riscos cancerígens

L'alcohol es metabolitza més ràpid
i augmenta l'acidesa gàstrica

L'efecte estimulant d'esta 
substància augmenta el consum de 
cigarrets

Sabies què ?

No t'enganyes: continua sent tabac.

365
paquets a l'any

1.660,75 €
20

cigarrets diaris
4,55 €

a l'any

en 10 anys10 anys
fumant

16.607,50 €

http://goo.gl/v3GOcm
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