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Hợp chất lỏng (E-liquid) là gì?
Hợp chất lỏng là một loại chất lỏng được sử dụng 
trong thuốc lá điện tử. 

• Chất lỏng này được làm nóng thành hơi mà 
người dùng hít vào.

• Hơi này trông giống như khói và có những chất 
như nicotine và các hóa chất khác. 

• Hợp chất lỏng có hơn 15,000 hương vị.1 

• Nhiều hương vị hấp dẫn đối với trẻ em như là  
vị kẹo cao su và vị nho.

Trong hợp chất lỏng có chứa chất gì? 2, 3

Hợp chất lỏng thường có:

• Nicotine

• Propylene glycol, thường dùng trong thực 
phẩm và dược phẩm 

• Glycerin thực vật, thường dùng trong thực 
phẩm và mỹ phẩm 

• Hương liệu

• Nước

Những nguy cơ của hợp chất lỏng 3, 4

• Những hương vị ngọt có thể cám dỗ trẻ em 
uống những chai chứa hợp chất lỏng hoặc 
ngậm thuốc lá điện tử trong miệng

• Nếu trẻ em nuốt phải hợp chất lỏng hoặc bị 
dính chất lỏng này vào da thì có thể cảm thấy 
buồn nôn và ói mửa.

• Một số em nhỏ phải vào cấp cứu sau khi  
bị ảnh hưởng bởi hợp chất lỏng.

Cách giữ an toàn cho trẻ em 3, 4

• Theo luật, những chai hợp chất lỏng phải có  
loại nắp đóng mà trẻ em không thể mở được, 
không những vậy mà còn phải cất giữ tránh xa 
trẻ em.

• Luôn luôn cất giữ thuốc lá điện tử và hợp chất 
lỏng ở nơi có khóa hoặc để xa tầm với của trẻ em.

• Bỏ những chai hết hợp chất vào một cái lọ hoặc 
túi ni lông. Trộn vào những thứ như đất cát,  
cát dùng cho mèo đi tiêu, hoặc bã cà phê.

• Nếu trẻ em nuốt phải hợp chất lỏng hoặc  
bị dính vào da, hãy gọi trung tâm kiểm soát  
chất độc ở số 1-800-222-1222.
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