
েমিডিসন ম�ােনজেম� ম�ানুয়াল েথেক অিভেযা�জত। উইিলয়ামস েজএম, ে�ইনবাগ � এমএল, �জমারম�ান এম এইচ, গা�ী েকেক, 
ি�েপলম�ান িব, বাডসক িপিড, �জডিনস িডএম। িসেজাে�িনয়া এবং িসেজােফি�ভ িডসঅড�াের তামাক িনভ�রতা পরামেশ �র দু�ট 
তী�তার ত�লনা। েজ সাব� অ�ািবউজ ��ট, জনু; ৩৮ (৪): ৩৮৪-৯৩, ২০১০ 

িনেকা�টন গাম িনেদ�শাবলী 
িনেকা�টন গাম আপনার শরীের িনেকা�টন সরবরাহ কের। িনেকা�টন �ত�াশা সহ িনেকা�টন �ত�াহােরর 
ল�ণ�িল �াস কের ধূমপান ছাড়েত আপনােক সহায়তা করার জন� তারা এক�ট অ�ায়ী সহায়তা 
িহসােব কাজ কের। িনেকা�টন গাম এমন পিরি�িতেত সহায়তা করেত পাের েযখােন আপনার হঠাৎ 
ধূমপান করার তািগদ হয়। িনেকা�টন গাম ব�বহার করার আেগ নীেচর সম� িনেদ�শাবলী পড়ুন। আপিন 
িনেকা�টন গাম স�ঠকভােব ব�বহার করেছন তা িন��ত করেত এ�েলা অনুসরণ ক�ন। 

 

 

১। গাম ব�বহার করার সময় ধূমপান না করার েচ�া ক�ন। এেত আপনার 
িকছ� টা মাথা েঘারা এবং বিম বিম ভাব হেত পাের। 

২। েবিশরভাগ েলাক যারা �িতিদন ধূমপান কেরন তারা ৪ এম�জ িনেকা�টন গাম িদেয় �� করেবন। 
�িতিদন কমপে� ৮ �ট গাম ব�বহার ক�ন। 

৩। গাম িচবােনার করার সময় খাওয়া-দাওয়া এিড়েয় চলুন। 

৪। ধীের ধীের িনেকা�টন গাম িচবান। আপিন যখন িনেকা�টেনর �াদ পােবন বা মুেখ ঝনঝন অনুভব 
করেবন তখন গাম িচবােনা ব� ক�ন। তারপের আপনার গােলর গাম�ট ধারণ ক�ন। 

৫। যখন ঝনঝন অনুভ� িত �ায় েশেষর িদেক (�ায় এক িমিনট সময় েনয়), আবার গাম িচবােনা �� 
ক�ন। 

৬। �ায় ৩০ িমিনট এই পদে�প�িল পুনরাবৃি� ক�ন। আপিন যত দীঘ � এবং ধীর গিতেত করেবন 
�িত�ট গােমর ট�কেরা তেতাটা ভাল কাজ করেব। 

৭। যিদ আপিন "ব�াথ � হন" এবং ছাড়ার েচ�া করার সময় ধূমপান কেরন, আপিন িনরাপেদ েবিশরভাগ 
ে�ে�ই গােমর ব�বহার চািলেয় েযেত পােরন। 

৮। আপনার যিদ দৃঢ় বা ঘন ঘন তািগদ হয় তেব আপিন এক ঘ�ার মেধ� দু�ট গাম িচিবেয় িনেত পােরন। 

৯। িনেকা�টন গাম নীেচর সময়সচূী �ারা িনয়িমত ব�বহার করা েযেত পাের তেব এ�ট এক�ট সাধারণ 
িনেদ�িশকা। আপিন এ�ট এর েচেয় েবিশ সময় ব�বহার করেত চাইেত পােরন। 

• স�াহ ১-৬: �িত এক েথেক দুই ঘ�ার মেধ� এক�ট গাম িচবান (ধূমপান ছাড়ার স�াবনার উ�িত 
করেত �িতিদন কমপে� ৯ �ট ব�বহার ক�ন) 

• স�াহ ৭-৯: �িত দুই েথেক চার ঘ�া পর পর এক�ট গাম িচবান 
• স�াহ ৯-১২: �িত চার েথেক আট ঘ�া পের এক�ট গাম িচবান 

 

যা করেবন না… 

• গাম�ট িগেল েফলেবন না। 
• গাম�ট �তু িচিবেয় েফলেবন না। গাম খুব তাড়াতািড় িচিবেয় েফলার ফেল েহঁচিক, বুক�ালা, বিম 

বিম ভাব বা অন�ান� পা� � �িত��য়া হেত পাের। 
• এক িদেন ২০ �টর েবিশ গাম িচবােবন না। 


