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ਨੌਜਵਾਨ� ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਪੰਗ ਉਤਪਾਦ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੇਰ ੇਆਮ 
ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ|ੈ ਇਸ ਤ� ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਏਰੋਸੋਲ (ਭਾਫ਼ ਜ� ਬੱਦਲ) 
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵ� ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� 
ਬਾਅਦ ਿਸਹਤ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ| ਦੇਖ ਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਵੇਿਪੰਗ 
ਉਤਪਾਦ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| 
ਇਸ ਸਰ੍ੋਤ ਰਾਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 
ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ|

ਵੇਿਪੰਗ ਉਤਪਾਦ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਨ ਜ ੋਿਕ ਇੱਕ 
ਦਰ੍ਵ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਏਰੋਸੋਲ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ| 

ਵੇਿਪੰਗ ਉਤਪਾਦ� ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: ਈ - ਿਸਗਰੇਟ, ਵੇਪ, 
ਵੇਪ ਪੈੱਨ, ਮੋਡ (ਬਾਕਸ ਜ� ਪੌਡ), ਟ�ਕ, ਈ- ਹੁੱਕਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ 
ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਵ� ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ| ਇਹਨ� ਯੰਤਰ� ਿਵੱਚ 
ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਜਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ| ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਬਹੁਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਿਨਕੋਟੀਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹ|ੈ

ਵੇਿਪੰਗ ਉਤਪਾਦ ਤ� ਉਪਜੀ ਏਰੋਸੋਲ ਨੰੂ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ 
ਿਖੱਚਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
"ਵੇਿਪੰਗ " ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ| ਜਦ� ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਬਰ੍�ਡ ( ਜੂਲ ਜ� ਬਰੀਜ਼) 
ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� "ਜੂਿਲੰਗ" ਜ� "ਬਰੀਿਜ਼ੰਗ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਮਾਊਥ ਪੀਸ 
ਚ�ਬਰ (ਕਾਰਟਿਰਜ, ਟ�ਕ ਜ� ਰੇਸਰਵੌਇਰ)
ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮ�ਟ (ਐਟਮਾਈਜ਼ਰ ਜ� ਕਾਰਟੋਮਾਈਜ਼ਰ 
ਜ� ਕਲੀਅਰੋਮਾਈਜ਼ਰ) 
ਬੈਟਰੀ 
ਈ - ਜੂਸ (ਵੇਿਪੰਗ ਿਲਕੁਇਡ ਜ� ਈ - ਿਲਕੁਇਡ)

ਵਿੇਪੰਗ 
ਉਤਪਾਦ

ਪਿਰਵਾਰ� 
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ



ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਿਪੰਗ 
ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ

 
 

• 
 

 

 

• 

• 
• 

• 
 

• 
 
 

• 

 

* ਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵੀ ਜੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਜੋੜ-ਸ਼ਬਦ ਹਨ|

2

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ੇਈ - ਜੂਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੋਪੀਿਲਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਪੀ 
ਜੀ) ਅਤੇ / ਜ� ਬਨਸਪਤੀ ਗਿਲਸਰੀਨ (ਵੀ ਜੀ) ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ, 
ਸੁਗੰਧ ‒ ਸੁਆਦ, ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਨਕੋਟੀਨ 
(ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਤ� ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਮਕਦਾਰ ਤੱਕ) ਹੁੰ ਦੀ ਹ|ੈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ| ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 
ਤੰਬਾਕੂ ਜ� ਵੇਿਪੰਗ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਦ ੇਹੋ, ਤ� ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰ,ੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ�, ਅਤੇ ਿਸਹਤ 
ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ|

ਸਬਰ ਤ� ਕੰਮ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਹ|ੋ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ 
ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦਓ| 
ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਕੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹ ੇਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤ� 
ਪਰ੍ਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖ|ੋ

ਹੇਠ� ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱਛ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰੇ 
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ|

“ਮ� ਵੇਪ ਿਕ� ਨਾ ਕਰ�?”

ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹ ੈਿਕ 
ਵੇਿਪੰਗ ਉਤਪਾਦ� ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜ ੋਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜਦ� 
ਲੋਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਫ਼ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਦੇ 
ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨ ਕਣ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ ੋਿਕ 
ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜ�ਦੇ ਹਨ| ਿਨਕੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਵੇਿਪੰਗ ਈ - ਜੂਸ 
ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਚੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ 
ਲਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ|ੈ  

“ਕੀ ਈ - ਜੂਸ ਿਸਰਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਹੀ ਨਹ� ਹੈ?”

ਈ - ਜੂਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੋਨ�  ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ| ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹਨ� ਰਸਾਇਣ� ਨੰੂ ਸਾਹ 
ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਭਾਵ� 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹ|ੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ 
ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ੇਈ - ਜੂਸ� ਿਵੱਚ ਿਨਕੋਟੀਨ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ| 

ਸੁਆਦ ਿਦਲ ਟੁੰ ਬਵ� ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਫਲ, ਕ�ਡੀ, ਿਮੰਟ)
ਉਪਕਰਣ ਫੈਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹਨ

ਉਹਨ� ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੇਪ ਕਰਦ ੇਹਨ; ਇਸ 
ਨਾਲ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਰਚ-ਿਮਚ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ

ਤ�ਘ ਅਤੇ/ਜ� ਉਦਾਸੀ

ਉਹਨ� ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੇ ਵੇਿਪੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਹੈ

ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹ;ੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ 
ਅਿਹਸਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਥ�ਵ� ਤੇ ਵੇਪ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜੱਥ ੇਇਹ ਕਰਨਾ 
ਵਰਿਜਤ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਵੇਿਪੰਗ ਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ

ਤੰਬਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਜ� ਘਟਾਉਣ ਲਈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਸਵਾਲ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਮਾਊਥ ਪੀਸ 

ਬਟੈਰੀ 
ਐਟਮਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ 
ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਟ�ਕ/ 
ਕਾਰਟਿਰਜ 

ਈ – ਜੂਸ 

ਈ -ਜੂਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਿਨਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਿਣਕ 
ਪਦਾਰਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਐਟਮਾਈਜ਼ਰ 
ਈ-ਜੂਸ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰ 
ਕੇ ਭਾਫ਼ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ
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3ਵੇਿਪੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਨਹ� ਹੈ

“ਿਨਕੋਟੀਨ ਿਵੱਚ ਏਡੀ ਖ਼ਾਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?”

ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ 
ਹਨ| ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਕਾਗਰਤਾ, ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ 
ਆਵੇਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ|ੈ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਤੁਸ� ਿਨਕੋਟੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਓ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ 
ਲਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਸਮ� ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 
ਸ਼�ਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ| 

“ਕੀ ਿਨਕੋਟੀਨ - ਰਿਹਤ ਈ - ਜੂਸ ਵੇਪ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ?”

ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਵੇਿਪੰਗ ਉਤਪਾਦ ਿਜਹਨ� ਤੇ 
"ਿਨਕੋਟੀਨ - ਰਿਹਤ" ਿਲਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਨਕੋਟੀਨ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ| ਿਨਕੋਟੀਨ - ਰਿਹਤ ਭਾਫ਼ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਣਾ ਵੀ ਿਸਹਤ ਲਈ 
ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

“ਕੀ ਵੇਿਪੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦਾ ਧੂੰ ਆਂ ਿਸਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਹੀ ਨਹ� ਹੈ?”
ਜਦ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਈ - ਜੂਸ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕਈ ਤਰਹ੍� ਦੇ 
ਰਸਾਇਣ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ | ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕ�ਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ|ੈ

ਜ ੇਤੁਸ� ਅਿਜਹੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਜੋ
ਿਕ ਵੇਪ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹਨ� ਵੱਲ�  ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ 
ਧੂੰਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਰਸਾਇਣ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ 
ਿਵੱਚ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ 
ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹਨ| 

"ਕੀ ਵੇਿਪੰਗ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ?"

ਵੇਿਪੰਗ ਿਸਗਰੇਟ ਵਰਗ ੇਤੰਬਾਕੂ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦ� ਨਾਲ�  ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਨਹ� ਹੈ| 
ਵੇਿਪੰਗ ਦੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| 

ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਭਾਵ� ਿਵੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖ�ਸੀ, ਘਰੜ 
ਘਰੜ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਿਦਲ ਦੀ 
ਧੜਕਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ| ਵੇਿਪੰਗ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� 
ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਿਗਆਤ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ|

ਵੇਿਪੰਗ ਉਤਪਾਦ ਫਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਛਾਲੇ ਜ� ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| 

•  ਵੇਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਨਹ� ਹੈ
•  ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੀ ਅਿਧਕ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ - 
   ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ
•  ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਸੁਆਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ
•  ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਨ
•  ਇੱਕ ਯੂ ਐੱਸ ਬੀ ਜ� ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਵਰਗੇ ਿਦੱਖ 
   ਸਕਦੇ ਹਨ
•  ਯੂ ਐੱਸ ਬੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
•  ਕਈ ਵਾਰ 'ਜੂਿਲੰਗ' ਜ� 'ਬਰੀਿਜ਼ੰਗ' 
   ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ

ਭਾਰੀ ਧਾਤ: ਕਰ੍ੋਮੀਅਮ, ਿਨੱਕਲ , ਲੈੱਡ

ਕਾਰਬੋਿਨਲ: ਫੋਰਮੇਲਡੀਹਾਈਡ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ

ਤੰਬਾਕੂ - ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਈਟਰੋਸੇਮੀਨਸ

ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਓਰਗੈਿਨਕ ਿਮਸ਼ਰਣ(ਵੀ ਓ ਸੀ): ਬੇਨਜ਼ੀਨ, 
ਟੋਲੁਈਨ, ਐਥਨ� ਲ ਅਤੇ ਐਲਕੋਹੋਲ

ਪੌਲੀਿਸਕਿਲਕ ਸੁਗੰਿਧਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ (ਪੀ ਏ ਐਚ): 100 ਤ� 
ਵੀ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣ� ਦਾ ਸਮੂਹ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬੇਨਜ਼[ੋਏ]ਪਾਇਰੀਨ)  

ਮਹੀਨ ਕਣ (ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ): ਸਾਰੇ ਠ� ਸ ਅਤੇ ਦਰ੍ਵ ਕਣ� ਦਾ 
ਿਮਸ਼ਰਣ 


