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Nicotinell is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.  

Werkzame stof: nicotine. Niet gebruiken als u jonger dan 18 jaar of 

niet-roker bent. 

 

HOE WORDT NICOTINELL KAUWGOM GEBRUIKT? 

Over kauwgom 

Nicotinell kauwgom vermindert snel het verlangen naar een sigaret. Deze kauwgom geeft meteen een 

hoeveelheid nicotine af, zodat u direct kunt ingrijpen telkens wanneer u behoefte krijgt om te roken. U 

kunt gewoon uzelf blijven, maar dan zonder te roken. 

Gebruik 

Als u matig tot sterk afhankelijk bent van sigaretten (20-30 sigaretten per dag) dan kunt u de 2 mg of 4 

mg kauwgom gebruiken.  

Als u sterk of zeer sterk afhankelijk bent van sigaretten (meer dan 30 sigaretten per dag), als de 

ontwenningsverschijnselen te hevig blijven of als u onlangs de 2 mg sterkte gebruikte maar daarmee 

geen succes heeft gehad dan dient u te beginnen met de 4 mg kauwgom. 

Het product is verkrijgbaar in: 

Fruit, Drop en nieuwe Cool Mintsmaak, in de gewone sterkte van 2 mg en de hoge sterkte van 4 mg. 

Instructies 

•  Lees de instructies op de bijsluiter. U mag tijdens het gebruik van de kauwgom niet roken. 

•  Kauw 1 kauwgom als u behoefte voelt om te roken. De meeste mensen gebruiken 8-12 stuks 

per dag. 

•  Het product is bestemd om gekauwd te worden. Niet inslikken. De kauwgom niet als een 

gewone kauwgom kauwen. Volg de instructies op de bijsluiter (zie kauwschema). 

•  Gebruik telkens maar 1 kauwgom tegelijk en gebruik per dag niet meer dan 15 stuks van 4 mg 

of 25 stuks van 2 mg. 

•  Het wordt in het algemeen niet aanbevolen Nicotinell kauwgom langer dan 6 maanden te 

gebruiken. 
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