
Kaikki vauvat tahtovat  
savuttoman äidin
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Jokainen äiti haluaa lapselleen luonnollisesti kaikkein parasta. 
Siksi hän yrittää määrätietoisesti poistaa kaikki ne tekijät, jotka 
saattavat vahingoittaa hänen lastaan. Yksi tällainen vaaratekijä 
on tupakointi. Odottavien äitien enemmistö on savuttomia, 
mutta raskauden aikana tupakoivien äitien osuus Suomessa  
on silti 16 %.(1)

Tämä opas on tehty tupakoivien naisten aloitteesta. He halu-
avat lisää tietoa siitä, kuinka tupakointi lopetetaan. Tämä on 
tärkeää lapsen, mutta myös äidin oman terveyden kannalta! 
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Hyvä tietää jo ennen raskautta
Lapset ovat meidän tärkein luonnonvaramme. Miksi pilata tupa-
koinnilla tämän luonnonvaran kartuttaminen! Tupakointi viivästyttää 
raskaaksi tulemista ja lisää keskenmenon riskiä.(2)

Kuukautiskierron epäsäännöllisyydet ja häiriöt munasolun irtoa-
misessa ovat tupakoivilla naisilla yleisempiä kuin ei-tupakoivilla. Mie-
hen tupakointi heikentää siittiöiden laatua, määrää ja liikkuvuutta, 
jolloin vauvan saaminen voi vaikeutua. Koeputkihedelmöityksessä 
tupakoinnin lopettaminen kaksinkertaistaa raskaaksitulon mahdolli-
suuden ja puolittaa keskenmenon vaaran.(2)

Viimeaikainen tutkimus osoittaa, että myös raskasmetallit voivat 
viivästyttää raskaaksi tulemista: hedelmällisyyttä vähensi naisten 
altistuminen kadmiumille ja miesten altistuminen lyijylle.(3)  
Tupakansavu sisältää näitä raskasmetalleja monien muiden  
kemiallisten aineiden lisäksi.(4)

Tupakoinnin aiheuttamat 
ongelmat raskauden aikana(2)

Tupakointi kaksinkertaistaa keskenmenon ja ennenaikaisen synny-
tyksen riskin. Keskosina syntyvillä alipainoisilla vauvoilla on enem-
män ongelmia, jos lapsi on altistunut kohdussa tupakansavulle. 

Istukan vajaatoiminnan ja ennenaikaisen irtoamisen (ablaatio) 
riski lisääntyy raskauden aikana tupakoitaessa. Istukka voi sijoittua 
myös kohdunsuulle, jolloin puhutaan ns. eteisistukasta. Siihen liittyy 
lisääntynyt verenvuotovaara. Tupakoinnin lopettaminen pienentää 
istukkahäiriöiden riskiä.  
 
Tupakointi pienentää syntymäpainoa 150–400 grammaa. Alipainoi-
suus saattaa viivästyttää lapsen normaalia kehitystä. Tupakoivien 
äitien lapset kärsivät lisäksi useammin syntymän jälkeisestä sairaste-
lusta, kuten hengitystietulehduksista, allergioista ja astmasta. 
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Näkyvätkö tupakoinnin vaikutukset 
ultraääni tutkimuksessa?(2)

Raskauden aikana Suomessa tehdään kaksi ultraäänitutkimusta:  
12. raskausviikolla varmistetaan laskettu aika ja tutkitaan sikiön 
niskapoimu, 18. raskausviikolla tutkitaan yksityiskohtaisesti sikiön 
rakenteet. Lisäksi ultraäänen avulla voidaan todeta sikiön sydänäänet, 
istukan poikkeavuudet ja löytää vauvat joiden kasvu on hidastunut. 
Pienikokoisen sikiön kasvua jatkoseurataan ultraäänitutkimuksilla.

Yhden savukkeen polttamisen jälkeen sikiön sydän lyö tiheämmin 
puolen tunnin ajan. Samalla sikiön hengitysliikkeet vähenevät. Toisi-
naan ultraäänitutkimus voi olla aivan normaali runsaastakin tupakoin-
nista huolimatta. On siis muistettava, että normaali tulos ultraäänitut-
kimuksessa tai normaali syntymäpaino eivät sulje pois tupakoinnin 
pitkäaikaishaittojen kuten astman, oppimishäiriöiden jne. riskiä. 

Suositeltava lapsen hyvinvoinnin kotimittari on päivittäinen sikiön 
liikkeiden laskenta. Jos lapsi on alkanut liikkua vähemmän, on syytä 
tarkistaa sikiön sydämen sykekäyrä (KTG =kardiotokogrammi) äitiys-
poliklinikalla. Liikkeiden väheneminen saattaa johtua sikiön  
hapenpuutteesta. 

Noin 10 viikon ikäinen sikiö 
”istumassa” kohtu ontelosssa.
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Tupakansavun vaikutus  
sikiön kehitykseen(2)

Istukka ei suodata ympäristömyrkkyjä eikä tupakansavua. Tupakan-
savun haitalliset aineet sikiön kannalta ovat häkäkaasu, nikotiini ja 
raskasmetallit (lyijy ja kadmium). 

Häkäkaasu kulkeutuu äidin keuhkoista verenkiertoon ja sieltä istu-
kan ja napanuoran kautta sikiöön. Häkä sitoutuu 170 kertaa happea 
herkemmin sikiön veressä happea kuljettavaan hemoglobiiniin. 
Näin ollen häkä syrjäyttää happimolekyylin sikiön punasoluissa ja 
seurauksena on hapen kuljetuskyvyn heikkeneminen. Hapenpuute 
haittaa sikiön normaalia kehitystä ja kasvua sekä vahvistaa tupakan 
muita haittavaikutuksia sikiön kudoksissa. Tupakansavun nikotiini 
supistaa kohdun, istukan ja napanuoran verisuonia vähentäen näin 
sikiön hapenottokykyä.

Tupakoijan C-vitamiinipitoisuudet ovat normaalia alhaisemmat ja li-
säksi tupakointi kuluttaa sikiön B12-vitamiinivarastoja. Tupakoijan on 
syytä aloittaa foolihappoa sisältävän monivitamiinin käyttö jo ennen 
raskautta. Älä unohda D-vitamiinia, jota syntyy ihossa auringonvalon 
vaikutuksesta vain kesällä.

Tehokkain keino säästää vauvaasi tupakansavulta on nollatoleranssi. 
Yritä päästä tupakasta eroon niin pian kuin mahdollista, heti kun 
huomaat olevasi raskaana – mieluiten jo ennen raskautta.

Sikiöt tahtovat happea?(2)

Elääkseen! Sikiö saa kaiken tarvitsemansa hapen ja ravinnon suo-
raan äidin verestä napanuoran välityksellä. Kaikki mitä äiti hengittää 
tai nauttii ravinnokseen, vaikuttaa sikiön kehitykseen joko hyödylli-
sesti tai haitallisesti. Äidin tupakoinnin aiheuttama hapenpuute häi-
ritsee sikiön solujen jakautumista ja kudosten kasvua. 20. raskausvii-
kon jälkeen sikiön aivojen ja keskushermoston nopeasti jakautuvat 
solut ovat erityisen alttiita tupakansavun vaikutuksille. 

Äidin hengitysilman mahdollisimman suuri happipitoisuus takaa 
lapsen hermoston ja kudosten normaalin kehityksen.
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Miten paljon häkää 
tupakansavusta saa?
Teollisuuden ilmansaasteet ja liikennepäästöt voivat aiheuttaa 
lapselle synnynnäisiä sairauksia, mutta tiesitkö, että tupakansavussa 
on häkää yhtä paljon kuin mitä tulee auton pakoputkesta?(5) Siksipä 
veren häkäpitoisuus on tupakoijilla moninkertainen liikenneruuhkan 
aikaansaamiin pitoisuuksiin mitattuna. Odottavan äidin tupakointi 
on lapsen kehitykselle monta kertaa suurempi riski kuin liikenteen 
päästöt. Kaupungista ei tarvitse muuttaa maalle mutta tupakointi 
pitää lopettaa!

Sisäänhengitysilman häkäpitoisuuksia:(5) 

0  60000

(PPM= Par ts Per Million)

Raikas merenrantailma 
0,06–0,5

Kaupunki 
1–30

Tupakansavuinen huone 
25–100

Liikenneruuhka 
50–100

Tupakansavu 
20 000–60 000

Auton pakoputkesta tuleva savu 
30 000–60 000
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Terveempiä ja tyytyväisempiä 
vauvoja(2)

Vauvat tahtovat savutonta maitoa

Tupakointi lyhentää imetysaikaa. Suurin osa äideistä imettää lastaan 
yli kuusi kuukautta, mutta tupakoivista äideistä vain 30 %. Tupa-
kointi vähentää rintamaidon määrää ja maito maistuu pahalle. 

Aikuisista muodostettu raati testasi tupakoivan äidin rintamaidon 
maun ja totesi, että vielä tunnin kuluttua savukkeen polttamisesta 
maito oli selvästi tunnistettavissa ”tupakkamaidoksi”. Lapsi saattaa 
hyljeksiä tupakoivan äidin rintaa, sillä maito maistuu ja tuoksuu pa-
halta. Lisäksi rintamaidon c-vitamiinipitoisuus on tupakoivilla äideillä 
matalampi kuin äideillä, jotka eivät polta.

Tupakasta maitoon tullut nikotiinin määrä laskee puoleen noin  
1,5 tunnin kuluessa. Tupakoivan äidin tulisi olla tupakoimatta ainakin 
2,5 tuntia ennen imetystä. 
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Vähemmän sairastelua ja pikku pihisijöitä
Korva- ja keuhkotulehdusten riski on lapsuudessa pienempi niillä 
lapsilla, jotka eivät raskauden aikana ole altistuneet tupakalle. Tupa-
kointi raskauden aikana pienentää sikiön keuhkoputkia ja keuhkoja, 
mikä näkyy myöhemmin myös keuhkojen toimintakokeissa. Koska 
pikkukeuhkojen kehitys alkaa jo raskauden ensimmäisellä kolman-
neksella, on tärkeää lopettaa tupakointi heti raskauden alettua.

Lapsen aivot ja tupakka
Sikiön aivot ja keskushermosto ovat herkkiä tupakansavun ja 
nikotiinin vaikutuksille. On havaittu, että tupakansavu haittaa lapsen 
oppimiskykyä ja esimerkiksi luetun ymmärtäminen ja puhumaan 
oppiminen on hitaampaa. ”Tupakkalapsilla” on niin ikään todettu 
häiriöitä keskittymiskyvyssä ja he ovat useammin yliaktiivisia ja 
aggressiivisia.

Puolita allergiariski
Lasten alttius sairastua astmaan, atopiaan ja allergiaan on puolta 
pienempi, kun äiti ei tupakoi odotusaikana.
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Vanha suomalainen  
sananlasku sanoo:  
”Missä on tahtoa,  

siinä on tie.” 

Raskaudessa on se  
hyvä puoli, että tietää  

missä lapsi on.  
(Yvonne Lombard)
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Kaikki tahtoisivat lopettaa
Tupakoinnin lopettaminen ei aina ole helppoa, mutta milloinkaan  
muulloin ei tupakoinnin lopettamisesta voi saada niin suurta hyötyä  
kuin raskauden ja imettämisen aikana.(2) 

Raskaus ja vauvan syntyminen ovat erinomaisia kannustimia elin-
tapojen parantamiseen. Tupakoinnin lopettamisessa läheisten ja 
ympäristön tuki on myös suureksi avuksi. 

Lääkärit ovat todenneet, että tupakoinnin lopettaminen raskau-
den aikana on äidin ja syntymättömän lapsen terveyden kannalta 
ylivoimainen ja vaikutuksiltaan merkittävin hoitotoimenpide moneen 
muuhun terveyteen liittyvään toimenpiteeseen verrattuna.(2) 

Äidinrakkaus on tupakkaa vahvempaa.  

Missä raskauden vaiheessa on parasta 
lopettaa?
Mitä aikaisemmin lopetat tupakoinnin, sitä suuremman hyödyn  
vauvasi saa.(2) 

Parasta olisi lopettaa tupakointi jo ennen raskautta. Jos tupakoit,  
suunnittele raskautesi ajankohta etukäteen ja lopeta tupakointi jo  
1-3 kk ennen suunniteltua raskautta.(2)

Jos tupakointi lopetetaan viimeistään silloin, kun raskaustesti  
näyttää plussaa, syntyvän lapsen syntymäpaino on tuol loin sama 
kuin sellaisten lasten, joiden äidit eivät ole tupakoineet koskaan.(6)

Ellet ole onnistunut lopettamaan tupakointia ennen raskautta,  
pyri tupakasta eroon heti alkuraskaudesta. Sikiön hengitystiet  
ovat olemassa jo 10. raskausviikolla.(2) Siispä tupakointi raskauden 
ensimmäisen kolmanneksen aikana on haitallista sikiön keuhkojen 
kehitykselle. 20. raskausviikon jälkeen sikiön aivojen ja keskus-
hermoston nopeasti jakautuvat solut ovat erittäin alttiita tupakan 
savulle. Kannattaa lopettaa tupakointi mahdollisimman aikaisin.
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Eniten lapsen syntymäpainoa pienentää tupakoiminen raskauden  
viimeisen kolmanneksen aikana.(2) Niiden äitien, joiden lapsella on 
todettu kasvun hidastumista tai istukan vajaatoimintaa, on todella  
kiire lopettaa.

Toki tupakoinnin lopettaminen on hyväksi sikiön terveydelle, tapah-
tuipa se missä raskauden vaiheessa tahansa!

Lopettamiseen kannat taa varata aikaa siltä varalta, että epäonnistut 
ensimmäisellä yrittämällä. Saatat tarvita avuksesi nikotiinikorvaus-
hoitoa, jos lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita. 
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Asiantuntijat auttavat
Tiedon jakaminen tupakan haittavaikutuksista ei ole moralisointia. 
Täsmätieto tupakoinnin vaikutuksista sikiöön motivoi sinua lopet-
tamaan tupakoinnin. Neuvolahenkilökunta auttaa sinua, jos olet 
epävarma siitä, miten tupakoinnin lopettaminen sinun tapauksessa 
tulisi hoitaa. 

Mutta voit myös itse tehdä paljon. Pyri murtamaan tupakointitapasi. 
Vältä tilanteita ja paikkoja, joissa sinun on helppo langeta tupakoi-
maan. Asioi kauppaliikkeissä, joissa ei myydä tupakkaa – tällöin  
et joudu kassalla kiusaukseen. 

Säästyneillä tupakkarahoilla voi hankkia kaikenlaista tarpeellista – 
vaatteita, lastenvaunut tai vaikkapa turvaistuimen autoon. 

Perusohje: älä osta tupakkaa. Älä syyllistä itseäsi, vaan käytä kaikki 
positiivinen energiasi, jotta keksisit jotain muuta tupakoinnin tilalle.

(viite)
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Päätä lopettamispäivämäärä 
Kerro lopettamispäätöksestäsi parhaalle ystävällesi, miehellesi  
tai lapsillesi. 

Sopivia ajankohtia lopettamiselle ovat esimerkiksi uusi vuosi, hiihto-
loma, kesäloma, ulkomaanmatka, koulujen päättyminen toukokuussa, 
syntymäpäiväsi, lastesi tai miehesi syntymäpäivä, äitienpäivä, juhannus 
ja joulu. 

Suomalaiset vauvat ovat sitä mieltä, että kaikki vuoden 365 päivää 
ovat erittäin sopivia tupakoinnin lopettamiselle. 

Tee hapekas päätös ja lopeta kun raskaustesti näyttää positiivista.

Myös isät tahtovat lopettaa!
Vauvan odotus virittää myös isät terveyden aaltopituudelle. Käykää 
yhdessä raskauden ultraäänitutkimuksissa. Suomalaiset isät ovat 
yleensä hyvin motivoituneita säästämään tupakkarahat lastenhuo-
neen sisustamiseen, moottorikelkkaan tai tietokoneeseen. Lopetta-
kaa tupakointi yhdessä ja sijoittakaa rahat terveyteen ja perheenne 
hyvinvointiin. 

Tupakkarahojen säästäminen terveellisempään tarkoitukseen on 
riskitön ja 100 % varmatuottoinen sijoitus! Turhempaan ei voi rahaa 
sijoittaa kuin tupakkaan.
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”Oivalla, että voit tehdä itsestäsi terveen, vireän  
ja elinvoimaisen.” (Norman Vincent Pale)
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Tupakoinnin lopettaminen 
raskauden aikana

Kun tupakka ei maistu(2)

Käytä mahdollinen alkuraskauden pahoinvointi hyödyksesi. Luonto-
äiti keksi raskauspahoinvoinnin, jotteivät esi-äitimme olisi käyttäneet 
myrkyllisiä kasveja ravinnokseen raskauden aikana. 2000-luvulla 
tämä tarkoittaa tupakkatuotteita! Koska tupakka ei maistu, unohda 
se lopullisesti. Neuvolan ja äitiyspoliklinikan haasteellinen tehtävä 
on auttaa ja kannustaa sinua tärkeässä päätöksessäsi oman ja lap-
sesi terveyden puolesta.

Jätä tupakat kotiin kun lähdet synnyttämään!
Hyvä niinkin vaikka lopettamispäätös syntyisi vasta loppusuoral-
la, vielä viikko ennen synnytystä. Tällöin häkäkaasua ei ole sikiön 
verenkierrossa ainakaan enää synnytyshetkellä.(2) Suomalaiset 
synnytyssairaalat ovat savuttomia. Synnytyksen jälkeen alkaa lapsen 
hoidon opettelu ja imetys. Ellet ole vielä lopettanut – tee se viimeis-
tään nyt! Tuokaa vauva kotiin, jossa tupakka ei haise.

Ovatko kevytsavukkeet turvallisempia?(2)

Monella raskaana olevalla on harhakäsitys, että siirtyminen kevytsa-
vukkeisiin olisi sikiön kannalta vähemmän haitallista.

Myös kevytsavukkeita poltettaessa sikiö altistuu tupakansavun häkä-
kaasulle, joka aiheuttaa sikiössä hapenpuutteen ja vahvistaa tupakan-
savun nikotiinin ja muiden kemikaalien haittavaikutusta sikiössä.

Kevytsavukkeista voi häkää ja muita terveydelle haitallisia aineita tulla 
elimistöön jopa enemmän kuin ns. tavallisista savukkeista. Kevyt-
savukkeet ovat raskauden ja sikiön näkökulmasta ”raskaansarjan 
häkäpommeja”. Kevytsavukkeita ei ole olemassa.
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Nikotiinikorvaushoidolla parannat 
mahdollisuuttasi onnistua
Tupakansavusta tulee elimistöösi monia terveydelle vaarallisia  
aineita, jotka ovat vaarallisia sinulle ja lapsesi terveydelle.(2)

Savukkeista tupakoija saa noin 4000 kemiallista ainetta, joista  
ainakin 70 on syöpää aiheuttavia.(4) Nikotiinikorvaushoitovalmisteet 
eivät sisällä näitä terveydelle haitallisia aineita ja nikotiiniakin niistä 
imeytyy verenkiertoon vähemmän kuin tupakasta. Tutkimusten  
mukaan nikotiini ei ole merkittävä, suora syy syöpään.(7)

Nikotiinikorvaushoidon tarkoitus on vähentää nikotiinin himoa ja 
vieroitusoireita sekä vierottaa nikotiinista vähentämällä nikotiinin 
annostusta asteittain hoidon loppuvaiheessa.

Nikotiinikorvaushoito kuuluu tutkituimpiin lääkehoitoihin. Aiheesta 
on tehty yli 100 teho- ja turvallisuustutkimusta, jotka osoittavat 
nikotiinikorvaushoitovalmisteen parantavan mahdollisuutta onnistua 
tupakoinnin lopettamisessa lumelääkkeeseen verrattuna.(8) 
Onnistumismahdollisuutta lisää vielä ympäristöstä saatava tuki.

Voiko nikotiinikorvaushoitoa käyttää 
raskauden aikana?
Kun vaihtoehtona on tupakoinnin jatkuminen raskauden aikana, 
lääketieteellinen näyttö puoltaa nikotiinikorvaushoitoa.(2) Tätä mieltä 
ovat myöskin suomalaiset asiantuntijat.(9) Nikotiinikorvaushoidon 
haitat ovat aina vähäisemmät kuin mahdollisen tupakoinnin jatkami-
sen haitat.(10) Nikotiinikorvaushoidon aikana veren nikotiinipitoisuus 
on matalampi kuin mitä savukkeista saadaan.(11) Häkäkaasua,  
tervaa ja muita tupakassa olevia terveydelle haitallisia aineita ei 
nikotiinikorvaushoitovalmisteissa ole lainkaan. Nikotiinikorvaus-
hoidon riskit ovat vähäisemmät kuin savukkeiden polton riskit  
myös raskaana olevilla.(2,10)
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Ketkä hyötyvät nikotiinikorvaushoidosta?(2)

Kokemusten mukaan nikotiinikorvaushoidosta raskauden aikana 
hyötyvät eniten ne naiset, jotka tupakoivat paljon (10-15 savuketta 
päivässä) ja ovat aloittaneet tupakoinnin hyvin nuorena (10–12 
-vuotiaana). Myös aamutupakan polttaminen heti 5–15 minuutin  
kuluessa heräämisestä kuvaa voimakasta nikotiiniriippuvuutta.  
 
Tupakoinnin lopettamiseen hyvin motivoituneet äidit hyötyvät  
eniten nikotiinikorvaushoidosta.
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Miten nikotiinikorvaushoito toteutetaan 
raskauden aikana?
Lopettamiseen tulee panostaa heti raskauden ensi viikoilla, joilloin 
vauvasi säästyy kaikilta tupakoinnin haitoilta koko loppuraskau-
den ajan.(2) Parasta tietysti olisi, jos tupakoinnin voisi lopettaa vain 
tahdonvoimalla ja suomalaisella sisulla. Nikotiinikorvaushoitovalmis-
teiden käyttö on perusteltua, jos lopettaminen ei ole muilla keinoilla 
onnistunut. Sikiön saama nikotiiniannos jää nikotiinikorvaushoidossa 
pienemmäksi kuin savukkeita poltettaessa.(2, 10)

Hoitosuositukset poikkeavat raskauden aikana jonkin verran 
normaaleista suosituksista.(2) Lyhytaikaisesti nikotiinia vapauttavia 
valmisteita, kuten nikotiinipurukumeja, kielenalustabletteja ja imes-
kelytabletteja voi käyttää raskauden aikana. 

Nikotiinin aineenvaihdunta nopeutuu raskauden aikana, mikä 
osaltaan vaikeuttaa tupakoinnista luopumista tai vähentämistä.(2) 
Raskauden aikana korvaushoitovalmisteiden käyttö on hyvä pitää 
mahdollisimman vähäisenä, kuitenkin huomioiden, että onnistunut 
tulos saavutetaan, kun korvaushoitovalmisteita käytetään tarpeeksi 
suurella annoksella riittävän kauan. Annostukset ovat yksilöllisiä. 
Apuna annostuksen määrittämisessä voidaan käyttää Fagerstömin 
tupakkariippuvuustestiä.(12,13)

Jos olet tupakan suurkuluttaja, lääkärisi on todennut lapsellasi kas-
vun hidastumista, istukan vajaatoiminnan tai sinulla on verenvuotoa, 
neuvottele hoidosta aina naistentautien erikoislääkärin kanssa.  
Äitiyspoliklinikkalla voidaan tarvittaessa hoidon aikana tarkistaa 
sikiön hyvinvointi sikiön sydämen sykekäyrällä tai ultraäänitutki-
muksessa istukan virtaustutkimuksella.

Jos et jostain syystä onnistu lopettamaan tupakointia raskauden 
aikana, on vähentäminenkin parempi vaihtoehto kuin tupakoinnin 
jatkaminen.
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Voiko imetyksen aikana käyttää  
nikotiinikorvaushoitoa?
Jos tupakointi jatkuu vielä imetysaikana eikä äiti onnistu muutoin 
lopettamaan, hän voi tarvittaessa käyttää nikotiinikorvaushoitoa 
terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.(2, 9) Maitoon erittyvät 
nikotiinimäärät ovat vähäisiä verrattuna savukkeiden polttamiseen.(10) 

Suositeltavinta on käyttää lyhytkestoisia nikotiinivalmisteita, kuten 
2 mg nikotiinipurukumia, kielenalustabletteja tai imeskelytablette-
ja, mutta ei nikotiinilaastaria.(2) Äidinmaidon nikotiinipitoisuus jää 
pienemmäksi, jos nikotiinikorvaushoito otetaan vasta imetyksen 
jälkeen. On suositeltavaa, että olisi kulunut ainakin kolme tuntia 
nikotiinivalmisteiden käytöstä, ennen kuin imetys aloitetaan.
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Fagerströmin 
tupakkariippuvuustesti (12,13)

Fagerströmin tupakkariippuvuustestin avulla voit selvittää, kuinka 
nikotiiniriippuvainen olet ja mikä Nicorette®-valmiste ja annostus 
olisi sopiva.

KYSYMYS VASTAUS PISTEET

Kuinka kauan heräämisen 
jälkeen poltat ensimmäisen 
savukkeesi?

5 min. kuluttua 
6–30 min. 
31–60 min. 
Yli tunnin kuluttua

3 
2 
1 
0

Koetko hankalaksi oleskella 
paikoissa, joissa tupakointi 
on kielletty, esim. elokuva-
teatterissa?

Kyllä 
En

1 
0

Mistä savukkeesta on vaikein 
luopua?

Aamun ensimmäinen 
Jokin muu

1 
0

Montako savuketta poltat 
päivässä?

31 tai enemmän 
21–30 
11–20 
10 tai vähemmän

3 
2 
1 
0

Poltatko enemmän aamulla 
kuin päivän aikana?

Kyllä 
En

1 
0

Poltatko, jos olet niin sairas, 
että olet vuoteessa suurim-
man osan päivästä?

Kyllä 
En

1 
0

YHTEENSÄ

Kun olet laskenut yhteen pisteesi, 
käytä alla olevaa taulukkoa. Jos 
tuloksesi on esim. 5 pistettä, katso 
sen alla olevat ruudut. Lue sen jälkeen 
taulukon vasemmasta reunasta, 

mitkä Nicorette-tuotteet sopivat 
juuri sinun nikotiiniriippuvuuteesi. 
Tummanvihreät ruudut kertovat 
sopivat tuotteet, oranssit sisältävät 
aliannostusriskin.

Pisteet: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Purukumi 2 mg 

Imeskelytabletti, 2 mg

Microtab 2 mg

Laastari 15 mg

Suusumute 1 mg

Inhalaattori 10 mg

Purukumi 4 mg

Imeskelytabletti 4mg

Microtab 2 mg (2 tabl.)

Laastari 25 mg

Suusumute 2 x 1 mg
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1 
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3 
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1 
0
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1 
0
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1 
0

YHTEENSÄ
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NICORETTE®-nikotiinivalmisteet ovat avuksi tupakoinnin lopettamisen yhteydessä 
esiintyviin vieroitusoireisiin. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pidä poissa lasten 
ulottuvilta. Kun aloitat hoidon, lopeta tupakointi kokonaan. Jos sinulla on krooninen 
ihosairaus (koskee vain laastaria), vakava sydän- tai verisuonitauti, olet raskaana tai 
imetät, keskustele hoidosta lääkärisi kanssa. Alle 18-vuotiaille lääkärin suosituksesta 
(suusumutetta ei saa antaa alle 18 vuotiaille.) Markkinoija Johnson & Johnson 
Consumer Nordic.
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Olemme tutkineet tupakanvieroitusta 1960-luvulta alkaen ja haluamme 
olla mukana edistämässä kansanterveyttä. Teemme sen valmistamalla ja 
kehittämällä nikotiinikorvaushoitovalmisteita, mutta myös tarjoamalla tietoa 
savuttoman elämän hyvistä puolista. Tästä syystä terveyden- ja sairaanhoito

-alan ammattilaiset ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme.

Lisätietoa: 
•  www.nicorette.fi 
•  Lopeta tupakointi -iPhone sovellus ladattavissa App Storesta
•  Hengitysliiton koordinoima valtakunnallinen neuvontapuhelin,
 Stumppi 0800 - 148 148, www.stumppi.fi
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Neuvolat

  

Apteekit

Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin 
Tupakoinnin lopettaminen ei aina ole helppoa, mutta milloinkaan 
muulloin ei tupakoinnin lopettamisesta voi saada niin suurta hyötyä 
kuin raskauden ja imettämisen aikana.(2) 

Tupakansavusta tulee elimistöösi monia terveydelle vaarallisia  
aineita, jotka ovat vaarallisia sinulle ja lapsesi terveydelle.(2)  
Tupakointi kaksinkertaistaa keskenmenon ja ennenaikaisen  
synnytyksen riskin ja pienentää lapsen syntymäpainoa. Lisäksi  
sairastelu syntymän jälkeen on tupakoivien äitien lapsilla suurempi.

Nikotiinikorvaushoidolla parannat mahdollisuuttasi onnistua, kun  
lopettaminen ei muilla keinoin ole onnistunut. Nikotiinikorvaus- 
hoidon aikana veren nikotiinipitoisuus on matalampi kuin  
mitä savukkeista saadaan.(2, 11) 

Tämä opas on tehty tupakoivien naisten aloitteesta. He haluavat 
lisää tietoa siitä, kuinka tupakointi lopetetaan. Tämä on tärkeää 
lapsen, mutta myös äidin oman terveyden kannalta!


