NIKOTIINITOOTED
NIKOTIIN ON tubakataimes leiduv alkaloid, mis põhjustab inimesel
füüsilist ja psüühilist sõltuvust. Väikese koguses tekitab nikotiin lõõgastus- ja heaolutunnet, suurtes kogustes on kiiretoimeline südamesse ja kesknärvisüsteemi toimiv mürk.
KERGE MÜRGISTUSE korral tekib iiveldus ja oksendamine
KESKMISE MÜRGISTUSE korral lisandub südamekloppimine, ärevus, higistamine ja hingamise kiirenemine, millele raskel juhul järgneb hingamise ja südametegevuse aeglustumine, teadvusekaotus,
krambid ja surm.
Nikotiin sisaldub ka nn. „suitsuvabades“ ja „tubakavabades“ toodetes,
mis on mõeldud suitsetamisharjumuse asendamiseks või lõpetamiseks. Seetõttu on toode sõltuvust põhjustav ja selle pikaajaline toime
organismile on endine.
Suitsetamisest loobumiseks mõeldud nikotiinitooted on tarvitamiseks täiskasvanuile, väikelapsel kutsub nendes sisalduv
nikotiini kogus esile mürgistuse.
NIKOTIINITOOTED TULEB HOIDA LASTELE LIGIPÄÄSMATUS
KOHAS, SAMUTI SELGITADA MIKS TAOLISI NÄRIMISKUMME JA
PLAASTREID VÕTTA EI TOHI.
Kui avastate, et laps on nikotiinitoodet imenud, neelanud või
nahale kleepinud helistage konsultatsiooniks Mürgistusteabekeskusesse 16662, teadvusehäire või krampide korral kutsuge koheselt kiirabi 112.
Aktiivsüsi seob alla neelatud nikotiini. Aktiivsöe kogus lapsele on
1g/kg ehk 10 kilosele lapsele 10 g = 40 tabletti aktiivsütt. Täiskasvanu
kogus on 50 g. Enne aktiivsöe sellises koguses manustamist tuleb
konsulteerida Mürgistusteabe keskusega 16662. Sütt ei tohi anda
teadvusehäirega kannatanule.

SIGARET – üks terve sigaret või 3 koni põhjustab väikelapsel mürgistust. Sümptomid saabuvad 30 - 60 minutiga
VESIPIIP – 1 vesipiibu sessioon = 100 sigaretti. Vesi ei kõrvalda nikotiini ja pahatihti lisatakse toime tugevdamiseks tubakale ka psühhotroopseid aineid. Intensiivsel vesipiibu suitsetamisel kinnises ruumis
on oht vingumürgistuseks.
E-SIGARET - toote vedelikud sisaldavad erinevas koguses nikotiini
ja mitmesuguseid lisaaineid. Allaneelamisel põhjustab mürgistust,
sümptomid ilmnevad 15 min jooksul.
SNUS E. HUULETUBAKAS/NIKOTIINIPADJAD – nikotiin imendub
suust. Toime saabub mõne minutiga, alla neelatud padjakeste korral
3-4 tunni pärast. Allaneelamisel on toime ka nõrgem ja mürgistus
piirdub üldiselt seedehäirega. Kuna tootes sisalduv nikotiini kogus
on reeglina märkimisväärselt suurem (on teada kuni 50mg padjad),
kui sigarettidel või ka enamlevinud e-vedelikel, siis tuleb neid tooteid
hoida kindlasti lastele kättesaamatus kohas.
Tubakataime sisaldav huuletubakas, nii nagu ka nuusk- ja närimistubakas on Eestis keelatud. Küll levib järjest rohkem nn tubakavaba
snus ehk nikotiinipadjakesed – kuigi toode ei sisalda looduslikku tubakataime, sisaldab ta nikotiini. Seega põhjustab samamoodi sõltuvust ja üleannustamisel mürgistust.
NIKOTIINIGA NÄRIMISKUMM – närimisel saabub toime 15 minutiga, terve nätsu alla neelamisel 2 tunniga.
NIKOTIINIPLAASTER – lapse nahk on õhem kui täiskasvanul ja
seetõttu võib nahale kleebitud nikotiiniplaaster tekitada lapsel mürgistuse. Sümptomid piirduvad enamasti seedehäirega.

Nikotiinitoodete turg on pidevas arengus ning turule saabub igapäevaselt uusi tooteid. NB! Kuni toode sisaldab nikotiini, pole toode inimesele ohutu!
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