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LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTA INFORMACIÓ ABANS D'UTILITZAR EL PRODUCTE. DESI 

AQUESTA GUIA EN UN LLOC SEGUR PER PODER CONSULTAR-LA POSTERIORMENT. CONTÉ 

INFORMACIÓ IMPORTANT. 

Aquest producte conté nicotina i està dissenyat per a ser utilitzat amb un dispositiu JUUL. És 

important recordar que la nicotina és una substància addictiva. Aquest producte no és adequat 

per a persones menors de 18 anys, no fumadors, dones embarassades o lactants, o persones 

amb problemes de salut. No utilitzi aquest producte si és al·lèrgic a la nicotina o a qualsevol 

altre ingredient que contingui aquest producte. La nicotina és altament addictiva. Si encara no 

utilitza nicotina, no comenci ara. 

 

AQUEST PRODUCTE ESTÀ ESPECIALMENT CONTRAINDICAT PER A: 

Dones embarassades o lactants, donat que la nicotina passa a la placenta i es transfereix a la 

llet materna. 

Persones amb malalties de tipus general, com afeccions cardíaques, d'estómac i úlceres 

duodenals, problemes hepàtics o renals, malalties a la gola de llarg termini o dificultats 

respiratòries a causa de bronquitis, emfisema o asma. 

Persones amb una glàndula tiroidal hiperactiva o que tenen un feocromocitoma (un tumor de la 

glàndula suprarenal que pot causar hipertensió arterial). 

Persones que pateixen diabetis, ja que la nicotina pot afectar el nivell de sucre a la sang. 

Persones que prenen la següent medicació: Theophylline (per tractar problemes respiratoris), 

Ropinirol (per tractar cames inquietes), Clozapina (per tractar esquizofrènia). 

Persones que pateixen diabetis, ja que la nicotina pot afectar el nivell de sucre a la sang. 

Persones que prenen la següent medicació: Theophylline (per tractar problemes respiratoris), 

Ropinirol (per tractar cames inquietes), Clozapina (per tractar esquizofrènia). 

ersones que pateixen diabetis, ja que la nicotina pot afectar el nivell de sucre a la sang. 

Persones que prenen la següent medicació: Theophylline (per tractar problemes respiratoris), 

Ropinirol (per tractar cames inquietes), Clozapina (per tractar esquizofrènia). 

 

POSSIBLES EFECTES SECUNDARIS: si utilitza massa líquid amb nicotina, és possible que 

experimenti algun dels següents símptomes: 

• Nàusees  

• Tos  

• Irritació de la boca o gola  

• Singlot 

• Marejos  

• Malestar estomacal  

• Congestió nasal  



• Vòmits 

• Palpitacions al pit  

• Ritme cardíac anormal 

 

Si té algun d'aquests símptomes o d'altres que consideri que puguin estar relacionats amb l'ús 

del producte, deixi d'utilitzar-lo. Si els efectes persisteixen, consulti al 

seu metge o professional sanitari i mostri-li aquest prospecte quan sigui possible. També pot 

informar de problemes relacionats amb el producte al fabricant/distribuïdor. 

Instruccions: Retiri la tapa de color i introdueixi una càpsula JUULpod al dispositiu. Mantingui 

les càpsules 

JUULpod precintades fins al moment d'utilitzar-les. Extregui la tapa de color quan no utilitzi 

JUULpod. 

 

WEEE: 

El símbol de la paperera amb rodes barrada que apareix en el dispositiu o a la documentació 

adjunta, significa que els equips elèctrics i electrònics utilitzats no s'han de barrejar amb residus 

generals de la llar. 

Per al tractament, la recuperació i reciclatge adequats, porti aquest dispositiu als punts de 

recollida designats, on s'acceptarà gratuïtament. 

La correcta eliminació d'aquest dispositiu ajudarà a estalviar recursos valuosos i evitarà 

possibles efectes negatius sobre la salut humana i el medi ambient, la qual cosa podria ocórrer 

si es fes un ús inapropiat dels residus. 

Per obtenir més informació sobre el punt de recollida designat més proper, posi's en contacte 

amb l'autoritat local corresponent. 

D'acord amb la legislació nacional, es poden aplicar sancions per l'eliminació incorrecta 

d'aquests residus.  

 


