
IMESKELYTABLETTI



Acetium® imeskelytabletti – eroon tupakasta 
ilman nikotiinia

Acetium® imeskelytabletti on apunasi, kun haluat lopettaa 
tupakoinnin. Acetiumia voidaan käyttää vähentämään tupak-
kariippuvuutta. 

Acetiumin käyttö on helppoa: Imeskele tabletti aina tupakoi-
dessasi. 

Tupakoinnin lopettaminen onnistuu yleensä parhaiten, kun 
olet motivoitunut siihen. Imeskelytablettia pitäisi käyttää 
säännöllisesti keskimäärin 3-6 kuukauden ajan parhaiden 
tulosten saavuttamiseksi.

Suomalainen innovaatio

Acetium® imeskelytabletti on Suomessa kehitetty ja valmis-
tettu innovaatio, jolla ei ole perinteisten tupakanvieroitus-
menetelmien sivuvaikutuksia, kuten nikotiiniriippuvuutta tai 
lääkkeiden mahdollisia sivuvaikutuksia.

Miten Acetium® toimii?

Acetium® imeskelytabletin vaikutusta tupakoinnin lopetta-
misessa on tutkittu kahdessa kliinisessä tutkimuksessa1, 2. 
Imeskelytabletin säännöllinen käyttö tupakoinnin yhtey-
dessä lisäsi tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä 
1,5-kertaiseksi verrattuna lumevalmisteeseen 2.

Acetium® imeskelytabletin sisältämä L-kysteiini (luonnollinen 
aminohappo) sitoo tehokkaasti tupakansavusta sylkeen 
liuennutta asetaldehydiä ja muuttaa sen vaarattomaksi yh-
disteeksi3. Näin tupakan makukokemus muuttuu.

Acetium® imeskelytabletti sisältää vain turvallisia ainesosia. 
Asetaldehydiä sitova imeskelytabletti sisältää myös pienen 
määrän ksylitolia, joka vähentää suun bakteerien asetaldehy-
dituotantoa ja lisää suun terveyttä. 

Suositeltu enimmäisannos on 40 imeskelytablettia vuo-
rokaudessa ksylitolin laksatiivisten vaikutusten vuoksi. Ei 
lasten ulottuville.

Mikä asetaldehydi?

Normaalisti syljessä ei ole asetaldehydiä3. Syövälle altistava 
asetaldehydi4 on yksi tupakansavun haitallisista aineista. 
Acetium® imeskelytabletti poistaa jopa 90 prosenttia sylkeen 
liukenevasta asetaldehydistä 3. 

Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen ilman nikotiini-

riippuvuutta

Viimeisimpään kaksoissokkotutkimukseen2 osallistui 2000 
tupakoitsijaa ja tulokset vahvistivat aiemman tutkimuksen 1 
tulokset. Acetium® imeskelytabletti on merkitsevästi lume-
valmistetta tehokkaampi tupakanvieroitusvalmiste. Toden-
näköisyys lopettaa tupakointi oli 1,5 kertainen Acetium-
ryhmässä verrattuna lumeryhmään. 

Kliiniseen tutkimukseen osallistuneiden tupakoitsijoiden 
mukaan Acetiumin käytön seurauksena tupakoinnista 
saatava mielihyvän tunne vähenee ja tupakoinnin tuotta-
ma makuaistimus muuttuu, mikä edesauttaa tupakoinnin 
lopettamista2.
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Acetium® imeskelytabletit on kehitetty ja valmistetaan Suomessa.
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Lue lisää: www.acetium.fi

Facebook: Biohitoyj

Tilaa esitteitä: info@biohit.fi

Biohit Oyj, Laippatie 1, 00880 Helsinki

Puh. +358 9 773 86, info@biohit.fi, www.biohit.fi


