Gi viljestyrken
litt hjelp
sammen gjør vi noe fantastisk

GI VILJESTYRKEN LITT HJELP PÅ VEIEN
enten du skal slutte nå eller trappe ned først

Mangelen på nikotin som oppstår når man slutter
å røyke, eller trapper ned antall sigaretter, fører
ofte til en kamp mellom røykesug og viljestyrke.
Det er individuelt hvordan man opplever og takler
røyksug, men ofte viser det seg at viljestyrken
alene ikke er sterk nok til å stå imot suget etter
en røyk. Kanskje kjenner du deg igjen i dette selv
også?
Nikotinerstatningsprodukter (NEP), som
N ICORETTE®, hjelper ved å erstatte noe av
det nikotinet du tidligere fikk fra sigarettene.
Dette kan være akkurat den ekstra støtten du
trenger når viljestyrken kjemper mot røykesuget.
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Målet med NICORETTE® er at du lettere skal
kunne kontrollere og bekjempe røykesuget i den
tiden du trenger for å bryte med røykevanene.
Etter ca. 6-12 uker, når du begynner å «komme
over kneika,» trapper du gradvis ned på
N ICORETTE® helt til du har sluttet med disse
også.
Husk å feire deg selv underveis – hver gang
du står i mot suget etter en røyk er en seier!

VISSTE DU AT

det er helt normalt
å ha flere forsøk på
å stumpe røyken før
man endelig lykkes.1
Hvert slutteforsøk
gjør kanskje at du
lærer noe nytt som
kan være til hjelp
neste gang du
prøver.
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RØYKING OG NIKOTIN

• Brukt riktig vil alle nikotinerstatningsprodukter
gi deg lavere nivåer av nikotin enn ved å røyke.
• Måten kroppen tar opp nikotin på ved bruk av
NEP er forskjellig fra å røyke. Når du røyker tas
nikotin opp via lungene og bruker kun sekunder
på å nå opp til hjernen. Nikotin fra NEP tas opp
gjennom munnhulen eller huden (plaster), og
trenger derfor mye lengre tid på å nå hjernen.
• Lavere nivå av nikotin, og lengre tid for å nå frem
til hjernen, er to viktige grunner til at sannsynlig
heten for å bli avhengig av NEP er lavere enn for
sigaretter. Overført nikotinavhengighet (fra f.eks.
sigaretter til NEP) kan forekomme, men er
lettere å avslutte enn røykeavhengighet.
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• Husk at selv om nikotin har gjort deg avhengig
av røyken er det tusenvis av andre kjemiske
stoffer i sigarettrøyk. Mange av disse er både
giftige og kjent som kreftfremkallende.
Det er disse giftstoffene som er hovedårsaken
til at det er så helseskadelig å røyke – ikke
nikotinet.

VISSTE DU AT...

all røyking medfører helserisiko – også om man
kun røyker av og til. Det er individuelt hvor mye
som skal til før man tar skade av det, og det
finnes ingen sikker nedre grense.2
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NIKOTINERSTATNINGSPRODUKTER (NEP)

• For å få god effekt av NEP er idéen at du skal
bruke nok til å unngå at du tar deg en røyk igjen.
Hvis du fortsetter å kjenne at suget etter røyk gjør
deg nedstemt, irritabel, rastløs, ukonsentrert e.l.
kan det være du skal prøve å bruke mer NEP eller
bytte til et annet produkt som avgir mer nikotin.
• Vær også forberedt på at det kan ta tid å bryte
med røykevanene, så det kan være lurt å ha NEP
tilgjengelig for eventuelle situasjoner som kan
gjøre det vanskelig å motstå lysten til å røyke igjen.
• Hvis du likevel skulle gå på en sprekk eller to
– ikke fortvil. Ta med deg det du har lært fra
situasjonen og start slutteforsøket på nytt med
friskt mot.
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FINN PRODUKTET SOM PASSER FOR DEG

Start med å tenke på om det er noe du tror kan
passe for deg. Kort fortalt – tyggegummi holder
munnen «aktiv» og finnes i flere ulike smaker,
munnspray gir rask effekt, sugetabletter ligger
diskré i munnen og plaster gir jevn tilførsel av
nikotin gjennom dagen. Fra side 11 kan du lese
mer om produktene og hvordan du bruker dem
riktig.
Neste steg er å finne ut mer om hvor nikotin
avhengig du er. Hvis du f.eks. har høy nikotin
avhengighet kan du ha behov for produkter
som avgir mer nikotin for å holde kontroll på
røykesuget ditt.
Få en indikasjon på hvor du står ved å ta nikotin-
avhengighetstesten på neste side. Husk å vær
ærlig med deg selv når du svarer! I tabellen på
side 9 ser du hvilke produkter som kan passe til
din poengscore.
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TEST DEG SELV

NIKOTINAVHENGIHETSTEST

Poeng

Hvor lang tid etter at
du våkner røyker du
din første sigarett?

Innen 5 min
6-30 min
31-60 min
etter 60 min

(3)
(2)
(1)
(0)

Er det vanskelig for
deg å ikke røyke på
steder hvor det er
forbudt, f.eks. på kino,
teater, møter etc?

Ja
Nei

(1)
(0)

Hvilken sigarett har du
minst lyst til å gi opp?

Morgenens første
en av de andre

(1)
(0)

Hvor mange sigaretter
røyker du hver dag?

Mer enn 30
21-30
11-20
Mindre enn 11

(3)
(2)
(1)
(0)

Røyker du oftere de
første timene etter at
du våkner, enn resten
av dagen?

Ja
Nei

(1)
(0)

Røyker du selv om du
er så syk at du er
sengeliggende
mesteparten av dagen?

Ja
Nei

(1)
(0)

K.O Fagerström
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Nicorette® produkter som kan passe til din poengsum:
1-2 poeng

3-5 poeng

6-7 poeng

Tyggegummi
2 mg

Tyggegummi
2 mg

Tyggegummi
4 mg

Tyggegummi
4 mg

8-10 poeng

Sugetablett
2 mg

Sugetablett
2 mg

Sugetablett
4 mg

Sugetablett
4 mg

Munnspray
1 mg, 1 spray
pr. gang

Munnspray
1 mg, 1 spray
pr. gang

Munnspray
Munnspray
1 mg, 1-2 spray 1 mg, 1-2
pr. gang
spray pr. gang

Plaster 15 mg Plaster 25 mg

Plaster 25 mg

Kombinasjonsløsning.
Plaster 15 mg
eller 25 mg
+ et tilleggsprodukt, f.eks:
• Tyggegummi
2 mg,
• Sugetablett
2 mg, eller
• Munnspray
1 mg

Kombinasjonsløsning.
Plaster 25 mg
+ et tilleggsprodukt, f.eks:
• Tyggegummi
2 mg,
• Sugetablett
2 mg, eller
• Munnspray
1 mg
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10 SLUTTE-Å-RØYKE-TIPS
1 Planlegg hvordan du skal slutte
2 Husk alltid på hvorfor du bestemte deg

for å slutte
3 Bruk pengene du sparer på en belønning

til deg selv
4 Prøv nikotinerstatningsprodukter
5 Slutt sammen med en venn
6 Finn ut hva det er som utløser røykesug

hos deg
7 Motstå fristelsen til å røyke ved å holde

deg i aktivitet
8 Tren bort stresset
9 Få hjelp fra de du er glad i
10 Tenk positivt
Du kan lese mer om hvert av tipsene på: www.nicorette.no
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MIN RØYKESLUTT PLAN
På de neste sidene finner du eksempler på
hvordan du kan bruke NICORETTE® produkter
til å hjelpe deg å slutte å røyke, og deretter til
å slutte helt med NICORETTE® også.
Her gir vi deg en indikasjon på ca. hvor mye du
bør bruke hver dag, og ca. i hvor mange uker
du bør bruke produktet/produktene. Riktig bruk,
og å bruke mye nok og lenge nok til å bryte med
røykevanen, kan øke sjansen din til å bli røykfri.
Det er helt normalt om du opplever at ditt behov
for NICORETTE® er annerledes enn det vi viser
her. Ved røykeslutt varierer behovet både fra
person til person, ut fra hvilke røykevaner man
har hatt, og fra dag til dag siden noen dager
kan føles tyngre og andre lettere.
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TYGGEGUMMI

Aktiv kontroll
på røykesuget

En velsmakende måte å slutte røyke på
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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 tyggegummier13
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.
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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.
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TYGGEGUMMI

Hvilken styrke trenger jeg?
hvis du røyker opp til

2 mg 20 sigaretter pr. dag

hvis du røyker mer enn

4 mg 20 sigaretter pr. dag

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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MUNNSPRAY

Rask lindring
av røykesuget

Begynner å lindre røykesug etter kun 30 sekunder
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UKE 1 – 6
Hvor mange?

Normalt 16 – 32
spraydoser pr. dag
dersom du trenger
1 dose pr. gang*
Normalt 32 – 64
spraydoser pr. dag
dersom du trenger
2 doser pr. gang*
Hvor ofte?

1 – 2 doser hver halvtime eller time
Ta 1 eller 2 doser når du opplever røyksug eller
tidligere ville tatt en sigarett.* Bruk mye nok til at
røykesuget dempes.*
*Start med å ta 1 dose. Dersom røykesuget ikke går over i løpet av noen
minutter kan du ta en ny dose. Dersom 2 doser er nødvendig, kan du
fortsette med dette hver gang. Ikke ta mer enn 4 spraydoser per time,
og maksimum 64 spraydoser per døgn.
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UKE 7 – 9
Hvor mange?

Begynn å
redusere antall
doser Nicorette®
munnspray pr. dag

Hvor ofte?

1 – 2 doser hver time / annenhver time
Begynn å trappe ned antallet doser pr. dag
Bruk likevel nok Nicorette® til at røykesuget fortsatt
dempes.*
*Ikke ta mer enn 4 spraydoser per time, og maksimum 64 spraydoser per døgn.

Innen utgangen av uke 9 bør du ha halvert antallet
doser sammenliknet med det du brukte i starten
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UKE 10 – 12
Hvor mange?

Fortsett å redusere
antall doser
Nicorette®
munnspray pr. dag

Hvor ofte?

1 – 2 doser hver 4. til 6. time
Trapp ytterligere ned på antall doser pr. dag.
Bruk likevel nok Nicorette® til at røykesuget fortsatt
dempes.*
*Ikke ta mer enn 4 spraydoser per time, og maksimum 64 spraydoser per
døgn.

Innen uke 12 bør du være nede i maksimalt 4 doser
pr. dag
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SLUTT Å BRUKE
NICORETTE® MUNNSPRAY
... når du er nede i 2 – 4 spraydoser pr. dag.
For å holde deg røykfri etter de første tolv
ukene kan det være nødvendig å bruke
Nicorette® munnspray i situasjoner der du
opplever kraftig røyksug – men ikke bruk mer
enn fire spraydoser pr. dag.
Det anbefales ikke å bruke Nicorette® munnspray
i mer enn seks måneder.

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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Sugetablett

Diskrét
lindring av
røykesug

Nicorette® sugetablett lindrer røykesug
etter kun 5 minutter
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UKE 1 – 6
Hvor mange?
Normalt

8 – 12

stk. pr. dag
Nicorette®
Sugetablett

Hvor ofte?

1 stk hver time / annenhver time
Til å begynne med…
Ta en Nicorette® sugetablett hver gang du opplever
røyksug eller tidligere ville tatt en sigarett.
F.eks. 1 sugetablett hver time, eller annenhver time.
Bruk mange nok til at røykesuget dempes.*
*Ikke ta mer enn 15 sugetabletter pr.
dag.
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UKE 7 OG FREMOVER
Hvor mange?

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

Hvor ofte?

1 stk nå og da
Trapp gradvis ned på antall sugetabletter pr. dag.
Reduser antallet f.eks. hver uke, eller annenhver uke.
Bruk likevel nok Nicorette® til at røykesuget fortsatt
dempes.*
*Ikke ta mer enn 15 sugetabletter pr. dag.
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SLUTT Å BRUKE
NICORETTE® SUGETABLETTER
... når du er nede i 1–2 stk pr. dag.
Ikke bruk Nicorette® sugetabletter daglig
i mer enn 9 måneder. Spar på gjenværende
sugetabletter i tilfelle røykesuget brått oppstår
igjen.

Riktig bruk
1.
2.
3.

Legg sugetabletten i munnen. Ikke tygg
den, og unngå å spise/drikke mens den
er i munnen.
Flytt den fra den ene siden av munnen til
den andre med jevne mellomrom og nyt
den friske mintsmaken.
Fortsett inntil sugetabletten har løst seg
helt opp. Dette tar vanligvis mindre enn
20 minutter.

25

SUGETABLETT

Hvilken styrke trenger jeg?
hvis du røyker opp til

2 mg 20 sigaretter pr. dag

hvis du røyker mer enn

4 mg 20 sigaretter pr. dag

Denne planen er kun et forslag. Hva som er riktig
for deg kommer an på dine tidligere røykevaner.
Det anbefales å bruke Nicorette® sugetabletter i
opptil 6 uker for å bryte med røykevanene, før antall
sugetabletter reduseres gradvis. Les pakningsvedlegget
før bruk!
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Plaster +
Tyggegummi

Lindrer
kraftig
røykesug

Hvis du røyker mer enn 20 sigaretter pr. dag, eller
ikke har lykkes å stumpe røyken med hjelp av ett
nikotinerstatningsprodukt tidligere, kan Nicorette®
kombinasjonsløsning være riktig for deg
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UKE 1 – 8
Hvor mange?

Ett pr. dag
25 mg / 16 timer
Nicorette®
Depotplaster
Normalt 5 – 6 pr. dag
2 mg Nicorette®
Tyggegummi

Hvor ofte?

25 mg Plaster

2 mg Tyggegummi

Bruk ett depotplaster
pr. dag. Settes på om
morgenen og tas av på
kvelden før du legger deg.

Hvis du likevel får episoder
med røykesug gjennom
dagen, ta en tyggegummi.
Normalt vil det være nok
med 5-6 stk pr. dag.*

Etter de første 8 ukene kan du slutte å bruke plaster
og fortsette å kontrollere røykesuget kun med bruk av tygge
gummi. Ønsker du å fortsette med kombinasjonsløsning, les
videre på neste side.
*Ikke ta mer enn 24 tyggegummier pr. dag.

UKE 9 – 10
Hvor mange?

Ett pr. dag
15 mg / 16 timer
Nicorette®
Depotplaster
Normalt 5 – 6 pr. dag
2 mg Nicorette®
Tyggegummi

Hvor ofte?

15 mg Plaster

2 mg Tyggegummi

Bruk ett depotplaster
pr. dag. Settes på om
morgenen og tas av på
kvelden før du legger deg.

Hvis du likevel får episoder
med røykesug gjennom
dagen, ta en tyggegummi.
Normalt vil det være nok
med 5-6 stk pr. dag.*

Hvor mange tyggegummi du har behov for kan være
forskjellig fra dag til dag siden røykesug oppleves individuelt.
*Ikke ta mer enn 24 tyggegummier pr. dag.

UKE 11 – 12
Hvor mange?

Ett pr. dag
10 mg / 16 timer
Nicorette®
Depotplaster
Normalt 5 – 6 pr. dag
2 mg Nicorette®
Tyggegummi

Hvor ofte?

10 mg Plaster

2 mg Tyggegummi

Bruk ett depotplaster
pr. dag. Settes på om
morgenen, og tas av på
kvelden før du legger deg.

Hvis du likevel får episoder
med røykesug gjennom
dagen, ta en tyggegummi.
Normalt vil det være nok
med 5-6 stk pr. dag.*

Hvor mange tyggegummi du har behov for kan være
forskjellig fra dag til dag siden røykesug oppleves individuelt
*Ikke ta mer enn 24 tyggegummier 30
pr. dag.

SLUTT Å BRUKE
NICORETTE® DEPOTPLASTER
... etter 12 uker
Nå som du ikke lenger bruker plaster, er det
mulig du trenger flere tyggegummier pr. dag for
å dempe røyksuget. Etter hvert skal du begynne
å redusere antall pr. dag av disse også.

SLUTT Å BRUKE
NICORETTE® TYGGEGUMMI
... når du er nede i 1–2 stk pr. dag.
Ikke bruk Nicorette® i mer enn 12 måneder.

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!
31

sammen gjør vi noe fantastisk

Gi viljestyrken
litt hjelp
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NICORETTE® (nikotin). Reseptfritt legemiddel til bruk ved
røykeavvenning. Ved graviditet, amming eller alvorlig hjerteog karsykdom bør Nicorette® kun brukes i samråd med
helsepersonell. Les pakningsvedlegget før bruk.
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