Tyggegummi
Aktiv
kontroll på
røykesuget

En velsmakende måte å slutte røyke på.
Les videre om

Min Røykesluttplan

Uke 1 – 12
Hvor mange?

Normalt

8 – 12
stk. pr. dag

Nicorette®
Tyggegummi

Hvor ofte?

1 stk hver time / annenhver time
Til å begynne med…
Ta en Nicorette® tyggegummi hver gang du opplever
røyksug eller tidligere ville tatt en sigarett.
F.eks. 1 tyggegummi hver time, eller annenhver
time. Bruk mange nok til at røykesuget dempes.*
* Ikke ta mer enn 24
tyggegummier pr. dag.

Uke 13 og fremover
Hvor mange?

Begynn å redusere
antall stk. Nicorette®
tyggegummi pr. dag

Hvor ofte?

1 stk nå og da
Trapp gradvis ned på antall tyggegummi pr. dag
Reduser antallet f.eks. hver uke, eller annenhver
uke. Bruk likevel nok Nicorette® til at røykesuget
fortsatt dempes.*
* Ikke ta mer enn 24
tyggegummier pr. dag.

Slutt å bruke Nicorette® tyggegummi
... når du er nede i 1 – 2 stk. pr. dag.
Ikke bruk Nicorette® tyggegummi
daglig i mer enn 12 måneder.
Spar på gjenværende
tyggegummier i tilfelle røykesuget
brått oppstår igjen.

Visste du at du skal tygge
nikotintyggegummi litt annerledes enn
vanlig tyggegummi?
1.

Tygg sakte til det føles som om smaken
blir sterk. Dette betyr at nikotin blir frigitt
fra tyggegummien.

2.

La deretter tyggegummien hvile i
munnen slik at nikotinet kan tas opp i
munnhulen.

3.

Når følelsen av sterk smak blir svakere
kan du tygge sakte igjen til du på nytt
kjenner at nikotin blir frigitt.

4.

Gjenta «tygg-hvil-tygg» i ca. 30 minutter,
til alt nikotinet er tygget ut.

Tyggegummi

Hvilken styrke trenger jeg?
2 mg

hvis du røyker opp til 20
sigaretter pr. dag

4 mg

hvis du røyker mer enn 20
sigaretter pr. dag

Nicorette® (nikotin). Reseptfritt legemiddel til bruk ved røykeavvenning.
Ved graviditet, amming eller alvorlig hjerte- og karsykdom bør Nicorette®
kun brukes i samråd med helsepersonell. McNeil Sweden AB.

Denne planen er kun et forslag. Hva som er riktig for deg kommer an på
dine tidligere røykevaner. Det anbefales å bruke Nicorette® i minst tre
måneder for å bryte med røykevanene. Les pakningsvedlegget før bruk!
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