TobakkS1'øyk inneholder

Stump røyken på 3 dager

:: Tekst: Berit Kvifte

over 4000 kjemiske stoffer. De fleste av disse er

helseskadelige, og om lag 40 av dem er kreftframkallende.
Konsentrasjonen
av flere av stoffene du inhalerer, er over tusen ganger høyere enn det som er
tillatt i luften du puster inn på arbeidsplassen din.

Foto: Berit Kvifte og Tore Aasheim

Hvert år prøver tusenvis av nordmenn å slutte å røyke. mange av disse klarer kun å være
røykfri en uke eller to. Dr. Kimos røykesluttkonsept

er et av de mest lovende. Les om

hvordan det gikk med mediums medarbeider som brukte urter for å slutte å røyke!
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- Røyk så mye du klarer denne uken, sa Dr.

samr at jeg rett og slett vat gått lei av å

Kimo Karash. Og mente der. Beskjeden var
noe overraskende
for en som hadde bestemt

væte en slave av sigarettene.

seg for å krølle sammen

røykpakka

en gang

I en uke

for alle, men jeg fulgte instruksen.
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røykte jeg med begge hendene.

dagen var jeg så lei av røyk ar jeg knapt
å suge i meg sigarett
midnarr.

nummer

mandagen

z

min nye og røykfrie
16.oktober 2006.

orket

40 like før

Det var en ubeskrivelig

ty

z

Den syvende

lettelse da

endelig kom og jeg skulle begynne
tilværelse.

Datoen

var
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Normalt
stumper

trapper

sneipen

det omvendr.

for godr. Hos Dr. Kimo er

Her får du beskjed om å røyke

til du blir grønn

o

sluttprosessen

UJ

mot alle vedtatte
slutte.

E

røykere ned uken før de

i ansiktet.

Dessuten

på en mandag,

regle t og prosedyrer

for å slutte å røyke. Økonomi,
tidligere),

for å

gode grunner
helse, dum-

(fordi jeg ikke hadde sluHet

litt skremt

Jeg har allerede
punktur

prøvd hypnose

- og der fot brukte

finne ut hvilke alternative
i den korrvokste

av KOLS-kampanjen,

og aku-

urrerøyk

jeg rid å på å
muligherer

fantes. Det var da jeg bokstavelig
lestina

og puste inn en

i 45 minutter.

legen Kimo Karkash

om et stort sigarskrinn
av temedier

fra Pamer

enn en antitøykekasse
til hjelp for nikotinslakroppen.

Kimo

ville hjelpe meg til å hjelpe meg selv.
Et pat uker senere fikk jeg «trylleskrinet»
som jeg hadde

besrilr og fått tilsendt

til det svei i bakhodet,

vante kaffetåren

talt snublet

Deretter

skulle

av klinikkens

i to timer før første tøyken,

som

på en messe med noe som minnet

stappfull

i hvert nesebor

urteblanding

jeg ta tre såkalte nesetrekk

... Røyken

egen

for så å vente

men uten den
smakte

ikke særlig

godt når sant skal sies. Etter hvert måltid
måtte jeg vente i en halv time før jeg kunne
røyke etter å ha sprayet tungen
fikk røyken til å smake pyton.
røyke 20 sigaretter

med noe som
Og jeg måtte

denne dagen ...

Dag to og tre: Samme

prosedyre

med nese-

propper

og (<I1eserøyking», men begge dagene

halverte

jeg antall

sigaretter.

i posren.

Dr. Kimo tilbyr både kurs og «gjør-det-selvpakke».

Sistnevnte

Men overlatt

løsning

til på bestemte

føle

har Kimo flere ganger

ringt og omsorgsfullr
komme

som jeg skulle ringe

dato et eller når jeg måtte

for der. Underveis
og forklart

passet meg besr.

til meg selv ble jeg ikke. Jeg fikk

min egen «støttekontakt»

Jeg hadde skrevet opp mange
skap, latskap

starter

og det er også

er

uvesenrlig.

ver. Jeg ville slutte å forgifte

V1

en propp

Rekkefølgen

spurt om det går bra

om eventuelle

reaksjoner

som kan

som rene bakholdsangrep.

Nedtellingen
Siden jeg røyk re 40 sigaretter
oktober,

mandag

12.

skulle jeg halvere antallet dagen
etter. Det vil si 20 - for de
fleste en normal

dagsdose.

Endelig røykfri
Dag fire var den første røykfrie
eller annen

jeg våknet,

borte. Der føltes som om jeg hadde «glemt»

fikk morgensuget,

men før jeg

måtte jeg sette inn

merkelig

at jeg noensinne

grunn

dagen. Aven

Der hørtes trygt ut da

var lysten på røyk

hadde røykt. Jeg ble derimot

~

minnet

på det da min bedre halvdel fyrte opp

en sigarett

på verandaen.

inn i stuen luktet

Røyken

som sivet

psykiske

kriser, oppturer

og nedturer

dag til dag, hva som fysisk skjer i kroppen,

så vondt at jeg ble kvalm.

pusteteknikker,

Dag fire, fem og seks gikk med til å styre

avspenningsøvelser

motiverende

tips og råd. På hver side står

tene om jeg skulle bli overmannet

men cirka 50.

med behandlingene

av tøyksug.

har du ikke falt 10 meter i bakken,

over kneika

Det mest overraskende

fulgte rre kvel·

røtter jeg skulle tygge

var at abstinensene

uteble som jeg har fått ved tidligere
røykeslutt,

som sug, hetetOkter,

gråt, ukontrollert

flasken kunne

og lettere forvirring/konsentrasjonspro-

jeg ty til om jeg fikk et uimot·

ståelig og krampaktig

sug. Skrinet

all verdens

men jeg trengte

krisehjelp,

blemer.

det

var neseprop'

kroppen

brukes

fordelt på tO måneder.

det å ta skrittet

på

prosent

valg:

å være røykfri eller anse det som et

fornuftsmessig
undertegnede

avbrekk

for en periode.

beviselig

før du nesten

For

av nikotinen

del betydde

det i seg? Ikke engang
champagneglasset

på julebordet

i hånden

Heller ikke i situasjoner

med

fristet røyken.

hvor røyken

år hadde vært en fast følgesvenn
savnet.

i mange

får sukk for deg. Etter
renset opptil

ut av kroppen!
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For min

luktesans

som

til røyken.

Der klarnet

jeg hadde

regnet 3920 kroner
som en verdensmester.

- følte jeg
Ftam

til

nå hadde det vært rene sjarmøretappen,
alle urtene,

masse andre merkverdige
det med et omfarrende

men

lite visste jeg om hva som ventet meg ... For

jukserøykene,

pinnene

aktiviteter,

følget

instruksjonshefte.

I denne kan du lese hva som venter deg av

og

nå kom de stOre prøvelsene.
føler det muligens

som om de har kommet

fra helvete og rett inn i himmelen.
venning

er høyst individuelt,

Kimo er sjansen

Røykeav.

men med Dr.

fOt å forbli røykfri

etter et år

er:
L:l
er:

E
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var der noe som var sikkert,

så var det a: '"

var ferdig med røyken'
J eg visste at dersom jeg overvant
sjonskrisen,
vunnet

sneipen

separ.-

var seieren i havn. Jeg hadde

over røyken.

Etter seks måneder

jeg sikker i min sak.

lev som før
Man slutter ikke «bare" å røyke med Dr.
Kimo.

Man begynnet

mange

måter, som bedre kosthold,

et nytt og bedre Ii-·-.

ner, lett mosjon - du får faktisk

I løpet av seks uker etter at jeg resolutt
stumpet

igjen. Det hi:L;

i tOppen og jeg var helt klar ~

For meg. Andre

er meget stOr.

V1

Hvis det nå var det jeg ville.
spant seg helt fast, og jeg må:.:e

«sniffe" på nødmedisinen

opp alle «røykepengene"

'.

Den var tøff. Nå var det virkelig:

Etter tO måneder
shoppet

- nøyaktig

etter at jeg hadde tatt mitt sis;~

Så kom krisene
etter en bytur hvor jeg hadde

;. -

varte et par dager.

Så kom separasjonskrisen
rrekk.

meg nesten

Uten abstinenser
Foruten

Identitetskrisen

avskydde

uten røyk og en solid

eller et utsøkr ::::

Igjen måtte jeg sprette nødhjelpsmed

Ikke fordi jeg savnet røyk, men fordi jeg
den.

tillate seg en liten velforr _

røyk etter en arbeidsøkt

måneder

spart - rundt

merket jeg

E

Det virket jo helt usannsynlig

royk)"

vred seg i smerte så fort jeg kjente røyklukt.

champagneskål

i 48 ri;;:;
meldte k-

tO seg - «idemitetskrisen,·.

Tankene

tvinge

fjerner røyksuget

Etter tO og en halv måned

mer å kunne

fra

var det ikke et valg. Jeg hadde

ikke lenger lyst på røyk, så hvorfor

med «nødhjelpsmedisine-

uten knussel
nummer

1:..'

som «skal jeg aldri mer kunne kose m~g

som gjennom

dette en forsterket

var både brå og

den også fordi jeg ble stilt overfor ra.t:.·'

nattevandring

fjerner nikotiner

tO uker har urteremediene

Da var

ut i verden med følgende

Det skyldes urtene

blodprøver

dager. Alt i alt var det 20 behand-

linger hjemme
fortsette

inneholdt

søthunger,

forsøk på

raserianfall,

forsiktig på, og en slags inhalatOrpenn
jeg
kunne bruke når krisen kom. Friskmedisin·

bestemte

z
z

Jeg var u

lig, men ikke verre enn at jeg klarte å

til faste

pene og <<l1eserøyken" som måtte

""

på soverommet.

denne oppdagelsen

ikke. Det eneste jeg brukte

N

i veggen

Min «venn" siden jeg fylte 27 år "ar '

fristelsen,

og neserøyking

der med utrensningste,

o
o

Da satt jeg meg rett ned og gråt så ce:

og andre

det: Nei til et eneste drag! Fallet du likevel for

Parallelt

r--.

Den såkalte «sa\'r':':'"

tider, gjøre meg kjent med alle krisemulighe·

med nesepropper
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den første krisen.

fra

i askebegeret,

kom

dags["~-

lyst til å;

turer - du blir bevisst hva blodsukkerstigning/fall

innebærer,

og du lærer ulike

ker som kan brukes

tel--

i helt andre settinger

kun ved røykeavvenning.
Noe av det jeg og omgivelsene
tOpp, er at jeg konsekvent
sammen

synes er hat gå.-:

med kollegaeL,~

røykepausen.
tilsnike

Ikke for ~

meg noen sa

«røyksignaler,,,

men for'

man ikke trenger

å melc~

seg ut fordi man slutter
å røyke. Desto mer du eoppsatt

på å distansere

deg fra de sosiale røykerue
destO mer oppleves

røyk

venningen som en straff.
Dermed kan du komme i
opposisjon

til deg selv, noe

som nærmest
å begynne

kan få deg rl.

å røyke igjen i

ren trass. Ja, jeg har slut re t a
røyke. Jeg har ikke bare tarr
en røykepause.
gangen.

I'

Ikke denne
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KROPPEN DIN!

Urtene som fjerner lysten
Neseproppmedisin

Brasiliansk søtrot

Nesemedisinen inneholder 76 ulike urter i en

En av konsekvensene ved røykeslurt er lavt

flytende blanding som lukter pytOn, men til
gjengjeld er den meget effektiv. Nesemedisinen blokkerer nikotinen i sentralnervesyste-

blodsukker, konsentrasjonsvansker, irritabilitet og suget etter å ha noe å suge på. «Tyggepinnen" fra brasiliansk Søtrot bidrar til å
stabilisere blodsukkeret og dermed trangen til
småspising. Pinnen er tilsart andre medisiner
som blant annet stabiliserer syrebasenivået i

met og aktiverer smaks- og luktesansene. Tar
du deg en røyk, vil den smake og lukte vondt,
og erter noen trekk velger mange å stumpe
røyken. Dermed blir trangen til å røyke
merkbart nedsart allerede første dagen.

Tungedråper

«Jukserøyk»

Tungedråpene fjerner nikotin fra kroppen og
normaliserer stOffskiftet. I løpet av 6-10 dager
er 80 prosent av abstinensproblematikken

Disse snåle jukserøykene er om lag en
centimeter lange og klistres inni håndflaten
Jukserøyken har en umiddelbar effekt på
røykesuget. Ved å inhalere røyk med nesen
får du følelsen av å ha røykt en W-pakning
på et blunk, selv om du i realiteten ikke har

borre fordi dråpene trekker ut nikotininnholdet av kroppen. Derte er dokumentert
gjennom blod- og urinprøver.
Tungedråpene gjør at røyken smaker
«dritt", og skal brukes den første uken.
Dråpene inneholder poria, kinesisk lakrisrot,
myrra og 80 prosent desrillert vann.

tatt et eneste drag! Jukserøyken egner seg i
sosiale sammenhenger, men pass på så ikke
andre gjester mistenker deg for å sysle med
helt andre ting enn å stagge akurt røyksug.

miswakrot

Friskmedisin

Denne «tyggepinnen" reduserer nikotinsuget,

Kjekke å ha! Dryppes på tungen og smaker
friskt. Blandingen består av rød, vill ginseng,
flere typer mynte, samt fem ulike blomster
blomsteressenser. Friskmedisinen gjør deg
pigg og glad, og røyksuget - spesielt erter
maten - dempes.

stabiliserer pH-verdien i munnen og hjelper
med å fjerne røykebelegg på tennene. Roten
har også en psykologisk effekt ved at du har
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magen, og dermed blir fordøyelsesplager som
forstOppelse redusert.

«noe" mellom fingrene, og i tillegg reduserer
den rastløshet og stress.
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Nødpakken
Denne bør du ha med overalt. Pakken består
aven flytende urtemikstur (sterkt), og skal
kun brukes i nødssituasjoner. Miksturen
virker momentant. Effekten er på mellom 24
og 48 timer.

ai å renses for tjærestoffer,

som igjen fører
øker. Dermed trenger
ikke hjenet lenger å arbeide like hardt. Kroppal får rilstrekkelig med surstoff nå som
••.•ngekapasiteten er større.
I løpet av 10 til 15 dager er hjenets belastning redusen med omlag 20 prosent. Når du
Joner å røyke, kjenner du deg varmere og
,WHer mye fordi nikotininnholdet i kroppen
rnluseres og blodårene slapper av. Åreforhlkningene begynner også å løse seg opp
Lungenes oppgave er å sørge for nok oks~-gentil hele kroppen. Luften går gjennom
bronkiene til lungene som fordeler oksygenet
ur i kroppen, tar tilbake karbondioksid som
ril ar lungekapasiteten

er giftig og transponerer dette ut av kroppen.
Dersom denne sirkulasjonen blir hindret, vil
det gå utover hele kroppen. I bronkiene og
lungene er det et spesielt rensesystem i veggene i bronkiene som er bygd opp av celler.
H,·er av disse cellene har flimmerhår som
beveger seg rytmisk hele tiden for blant annet
~ fange opp støv. Nikotin og tjærestoffer gjør
det produseres mer slim som legger seg på
'-eggene i bronkiene. Etter hvert legger dette
seg mellom flimmerhårene og blir til en klear

brig masse. Dermed får ikke flimmerhårene
gjort jobben med å fjerne forurensningen.
~år du har røykt noen år og flimmerhårene
er i en slik tilstand, samles all «møkka» i
lungene.
Lungeblærenes vegger blir tykkere siden
slim og tjærestoffer kleber seg på dem. Det
blir trangere og mindre plass til luft i lungene. All bevegelse blir anstrengende, man
blir kortpustet og lungene blir overarbeidet
;I'. å måtte kompensere for mangelen på oksygen. Etter å ha røykt i flere år, blir celleveggene tykkere og tykkere, og til slutt kan de
bli ødelagt fordi de mister elastisiteten. Det
blir ingen utveksling mellom oksygen og karbondioksid og bronkiene blir blokkert. Etter
hvert dør cellene og resultatet blir emfysem
og KOLS - det vil si at cellene er ødelagt, og
dette er en situasjon som ikke lar seg reparere.
- En ikke-røyker har ca 0,3 prosent
karbonmonoksid i blodet.
- En ikkeroykende trafikkbetjent har om lag
1,3 prosent karbonmonoksid i blodet.
- En røyker har ca 10 prosent karbonmonoksid
i blodet.

