OPAS TUPAKOINNIN
LOPETTAMISEKSI
Ilman nikotiinia kohti terveempää elämää

KUN LOPETAT TUPAKOINNIN
ALOITAT UUDEN ELÄMÄN
Motivaatio on yksi tärkeimmistä asioista tupakoinnin lopet
tamisen onnistumiseksi. Aina tupakoinnin lopettaminen ei
kuitenkaan onnistu ilman tukea ja apukeinoja. Tupakoinnin
vieroitukseen on perinteisesti käytetty apuna lääkkeitä tai
nikotiinikorvaushoitoja. Tukiryhmien merkitys voi olla suuri,
jos lopettaminen on erityisen vaikeaa.
Nikotiinikorvausvalmisteiden haasteena on riippuvuus.
Nikotiinista ei päästä eroon, vaan siirrytään tupakasta
korvausvalmisteen käyttöön. Esimerkiksi raskautta harkit
seville tai leikkaukseen meneville nikotiini on erityisen
haitallista.
Uusimpana vaihtoehtona on tarjolla täysin nikotiiniton val
miste Acetium®, jossa luonnollinen aminohappo L-kysteiini
on muokattu hitaasti liukenevaan muotoon. Tabletti imes
kellään aina tupakoidessa.

TUPAKOITSIJA SUOMESSA
Tupakkariippuvuus on krooninen sairaus, kuten verenpainetauti tai dia
betes. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan joka toinen tupakoitsija
kuolee tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin, mikä Suomessa tarkoittaa
noin 5 000 ihmistä joka vuosi. Suomalaisista miehistä 13 % ja naisista
10 % tupakoi päivittäin. (Heloma ym. 2017.)
Terveydenhuollon ja lainsäädännön tavoitteena on tupakaton ja niko
tiiniton Suomi vuoteen 2030 mennessä (Savuton Suomi 2030 -verkosto).
Valtaosa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin, mutta kaikki eivät
siinä onnistu ilman tukea ja apukeinoja.
Tällä hetkellä noin 700 000 – 800 000 suomalaista tupakoi ja heistä
noin 300 000 haluaisi eroon tupakasta. Pohjaismaisiin naisiin verrattuna
suomalaiset naiset tupakoivat eniten. Jopa 14 prosenttia tupakoi raskau
den aikana.

Nikotiinin haitat
Nikotiini on hermomyrkky. Sen vaikutuksesta sydämensyke
tihenee ja sydämen supistuvuus lisääntyy, pintaverisuonet ja
sydämen suonet supistuvat sekä verenpaine nousee.
Nikotiini imeytyy verenkiertoon nopeasti ja häviää myös nope
asti, joten nikotiinia täytyy saada lisää tiheästi nikotiinitason
ylläpitämiseksi. Nikotiinille kehittyy nopeasti riippuvuus. Tupa
koitsijat pyrkivätkin säännöllisin väliajoin tupakoimalla pitämään
veren nikotiinipitoisuuden tietyllä tasolla.
Veren nikotiinipitoisuus on matalimmillaan aamuisin, jonka takia
aamutupakka on usein tupakoitsijalle päivän tärkein tupakka.
Nikotiinista riippuvainen elimistö vaatii nikotiinin jatkuvaa käyt
töä toimiakseen normaalisti. Kun nikotiinin käyttö loppuu, tulee
vieroitusoireita. (Heloma ym. 2017.)

MITEN ALKUUN TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA?
Päätä päivämäärä! Suunnittele tupakoinnin lopettaminen ja valmistaudu
huolella.
Tupakoinnin lopettaminen aiheuttaa usein vieroitusoireita, joista ylei
sempiä ovat ärtyneisyys, hermostuneisuus ja tupakanhimo. Muita
vieroitusoireita voivat olla päänsärky, keskittymis- tai univaikeudet.
(Käypä hoito -suositus 2018.)
Oma motivaatio on tupakoinnin lopettamisessa tärkein lähtökohta,
mutta terveydenhuolto voi tehokkaasti tukea tupakoitsijaa tässä pyrki
myksessä. Kysy tarvittaessa apua lääkäriltäsi, hoitajaltasi tai apteekista.

Käytännön keinoja tupakoinnin lopettamiseksi:
• Sisäisen motivaation hakeminen
• Valmistautuminen (oikea hetki)
• Hyvä suunnittelu ja sitoutuminen
• Kirjalliset ohjeet
• Itselle sopivan apukeinon valitseminen (lääkehoito,
nikotiinikorvaushoito tai muu)
• Ryhmät, tupakkaklinikka, tukihenkilö (TUKI)

Lopettamiseen valmistautuminen:
• Tee motivaatiolista, miksi haluan lopettaa tupakoinnin? Keksi mahdollisimman monta syytä
• Päätä lopettamispäivämäärä
• Kerro lopettamisesta läheisillesi
• Suunnittele sinulle sopivat vieroitushoidot
• Lue tupakoinnin lopettamisesta kirjoitettuja
esitteitä ja asiantuntijakirjoituksia

MITEN TAKLAAT HAASTEET?
Tupakoinnin lopettamisen alussa kannattaa vältellä tilanteita, joissa
muut tupakoivat tai joissa tietää itselle olevan hankalaa olla tupakoi
matta. Suunnittele etukäteen miten toimit tällaisissa tilanteissa.
• Keksi mielekästä puuhaa tupakoinnin tilalle. Esimerkiksi
liikkuminen on hyvä vaihtoehto ja vie ajatukset muualle.
• Mieti mitä teet, kun tupakanhimo yllättää. Mitä teet
tupakoinnin sijasta? Tupakointiin kuluu yllättävän paljon
aikaa. Nyt voit käyttää ajan johonkin mielekkäämpään
tekemiseen.
• Kannattaa etsiä itselleen tukihenkilö, jolle voi kertoa
haasteista ja voitoista.
• Päätä, että elät vain päivä kerrallaan ja tänään et polta.
• KEHU ITSEÄSI ja kertaa mielessäsi lopettamisen hyviä
puolia.

MILLÄ KORVAAT VANHAT TAVAT?
Pidä itsesi aktiivisena, äläkä päästä itseäsi murehtimaan tupakanhimoasi.
Tee rentoutusharjoituksia, liiku paljon, juo paljon nestettä (vältä
alkoholia).
Aloita uusi harrastus.

MITÄ SEN JÄLKEEN? - PYSY SAVUTTOMANA
Älä anna itsesi repsahtaa, edes yhteen tupakkaan, sillä se voi katkaista
hyvin alkaneen lopettamisprosessin.
Mieti mitä myönteisiä muutoksia elimistössäsi on jo tapahtunut tupakoin
nin loputtua. Laske paljonko säästät rahaa tupakoinnin loputtua.

TUPAKOINTI JA RASKAUS
Raskaudenaikaisella tupakoinnilla on kiistattomia välittömiä ja pitkä
aikaisia vaikutuksia sikiön terveyteen ja kehitykseen. Haitallisimpina
aineina kehittyvän sikiön kannalta pidetään erityisesti aivojen kehitystä
häiritsevää nikotiinia ja sikiön verenkierron hapenpuutetta aiheuttavaa
hiilimonoksidia.
Raskaudenaikainen tupakointi altistaa vastasyntyneen vieroitusoireille ja
myöhemmin lukuisille sairaustiloille sekä ylivilkkaus- ja käytöshäiriöille.
(Vierola 2006, Helomaa ym. 2017.)
Suomessa noin 14 prosenttia raskaana olevista tupakoi. Alle 20-vuotiais
ta odottajista 48 prosenttia tupakoi raskauden alussa ja heistä noin 40
prosenttia ilmoitti lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimmäisten
kuukausien aikana. Yli 30-vuotiaista raskaana olevista tupakoi alle 10 pro
senttia naisista. (Heino ym. 2017.)

Kehu itseäsi hyvästä päätöksestä lopettaa tupakointi!

MIKSI RASKAANA OLEVAT NAISET EIVÄT SUOMESSA
LOPETA TUPAKOINTIA RASKAUDEN ALETTUA?
Suomessa ollaan selvästi jäljessä muihin Pohjoismaihin nähden. Esimer
kiksi Ruotsissa vuonna 2014 raskaana olevista naisista vajaa 6 prosenttia
tupakoi raskauden alussa ja raskauden lopussa enää 4 prosenttia.
(Heino & Gissler 2017.)
Tupakointi kannattaa lopettaa jo raskautta suunniteltaessa, sillä tupakoin
nin lopetus helpottaa raskaaksi tulemista. Alkuraskauden pahoinvoinnin
todennäköisyys pienenee, kun ei tupakoi. Raskauskomplikaatioiden riski
taas suurenee huomattavasti, jos tupakointi jatkuu raskausaikana. Tupa
koinnin lopettaminen hyödyttää kaikissa raskauden vaiheissa!
Tupakoivien äitien vastasyntyneet kärsivät syntymän jälkeen vieroitusoi
reista ja saattavat tästä syystä olla ensimmäisten elinpäivien aikana
itkuisempia. Yksilöllisen tiedon ja tuen saannin ohella tupakoivat odotta
jat kaipaavat vertaistukea (Herbec ym. 2014) ja erityisesti puolison tukea
(Nguyen ym. 2012, Flemming ym. 2013).

Kysy apua tupakoinnin lopettamiseen neuvolastasi.

Acetium®-imeskelytabletti apunasi
Acetium-imeskelytablettia voidaan käyt
tää vähentämään tupakkariippuvuutta.
Acetium ei sisällä nikotiinia eikä ole lääke.
Kliiniseen tutkimukseen osallistuneiden
tupakoitsijoiden mukaan Acetiumin käy
tön seurauksena tupakoinnista saatava
mielihyvän tunne vähenee ja tupakoinnin
tuottama makuaistimus muuttuu, mikä
edesauttaa tupakoinnin lopettamista1.
Acetium-imeskelytabletin sisältämä L-kys
teiini (luonnollinen aminohappo) sitoo tu
pakansavusta sylkeen liuennutta asetalde
hydiä2. Imeskelytabletti sisältää myös
pienen määrän ksylitolia, joka
vähentää suun bakteerien asetaldehydi
tuotantoa ja edistää suun terveyttä.

Mikä asetaldehydi?
Normaalisti syljessä ei ole asetaldehydiä3. Syövälle altistava asetalde
hydi4 on yksi tupakansavun haitallisista aineista. Acetium imeskelytabletti
poistaa jopa 90 prosenttia tupakansavusta sylkeen liukenevasta asetalde
hydistä.

Muista pitkäjänteisyys!
Acetiumin käyttö on helppoa ja turvallista. Nikotiiniton tuote on resepti
vapaa. Parhaat tulokset saavutetaan, kun imeskelytablettia käytetään
säännöllisesti tupakoinnin yhteydessä 3-6 kuukauden ajan. Älä siis luovu
ta, jos et heti pääse eroon tupakasta.
Acetium-valmiste on saatavilla Suomessa apteekeista, R-kioskeista, hyvin varuste
tuista päivittäistavarakaupoista sekä Biohitin verkkokaupasta www.biohitshop.fi
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• Aseta tavoitteesi ja suunnittele tupakoinnin
lopetus. Mieti miten korvaat tupakkahetket, keksi
muuta tekemistä vaikeisiin tilanteisiin jo etukäteen.
Motivoi itsesi lopetukseen!
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• Imeskele Acetiumia aina tupakoinnin yhteydessä.
Jos yksi tabletti ei riitä koko tupakan polton ajan,
imeskele toinen.
• Vähennä tupakoinnin määrää joka viikko kykysi
mukaan esimerkiksi 2–4 tupakkaa päivässä.
• Jos nikotiiniriippuvuutesi on voimakas ja lopetta
minen vaikeaa, pidä vähentämisessä hitaampi
rytmi. Vähennä vaikka joka toinen viikko kaksi
tupakkaa päivässä.
• Lopeta kokonaan kun tunnet, että Acetium alkaa
vaikuttaa ja vie tupakoinnista sen aiemmin tuotta
man mielihyvän.
• Hakeudu tarvittaessa vertaistuki- tai muuhun
tukiryhmään. Keskustele tupakoinnin lopetukseen
liittyvistä asioista myös lähipiirisi ja ystäviesi kanssa.
Liity Facebook-ryhmäämme.
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