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Alkoholinnhold i drikkevarer

Juleøl, sterkøl
Øl, pils
Lettøl
Rødvin, hvitvin (svakvin)
Hetvin (sterkvin)
Likør
Brennevin

5,5 - 9,9
4,5
2,5

7 - 15
15 - 22
15 - 60
37,5 - 43

33 cl
35 - 50 cl

35 cl
12 cl
7,5 cl
4 cl
4 cl

14,5 - 26,1g
12,6 - 18 g

7 g
6,7 - 14,4 g
9 - 13,2 g
4,8 - 19,2 g
12,0 - 13,8 g

Volum%
alkohol

Innhold
per glass

(serveringsenhet)

Alkohol
per glass

(serveringsenhet)
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Kort ventetid på behandlinger

Markedets nyeste laser innen permanent
hårreduksjon, sprengte blodkar på ben og ansikt,
medisinsk hudprogram, Restylane, hudforyngende
behandlinger, Sclerosering, behandling av pigment.

Bestill time med SMS. Start tekstmeldingen med
kodeord STOKKAN
+ ditt navn, fødselsdato og hva det gjelder. Send til
telefonnummer 2097. (Tjenesten koster kr 5,-)
Ring 73 87 39 00 for mer informasjon og
timebestilling.

Våre spesialister
sikrer høy kvalitet
på behandlingen
Stine Møsth Johansen, Kosmetisk sykepleier

30% på hver tredje
behandling.
Gjelder på originalpriser.

Fjordgt. 68, 7010 Trondheim. Telefon 73 87 39 00.
E-post: post@teresstokkan.no www.klinikkstokkan.no
Ansv. lege Ola Evjen
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Nyhet i Trondheim
Endelig noe som virker mot cellulitter

Tlf 73 99 22 00
www.hudspesialisten.no

Olav Tryggvasonsgt. 39 • 7011 Trondheim

AWT - trykkbølger, sikker og effektiv behandling utviklet av Stortz Medical.
Unn deg samme behandling som Madonna. Hun har kjøpt sin egen maskin.

Gode introduksjonstilbud.

FørFør Etter 10 behandlinger
Etter 10 behandlinger 3-mnd. oppfølging3-mnd. oppfølging

S for Spareavtale
Fast månedlig trekk fra kontoen,
gjør sparingen enklere.

dnbnor.no

promillekjører
FAKTA

Så fort forbrennes alkohol
● Alkoholpromille: Når blodprøver analyseres for alkohol, kommer
måleresultatet ut som en promilleverdi.1promille er det samme som
1gram alkohol per kilo blod.
● For omtrentlig beregning av promillebruker vi denne formelen:
● For kvinner: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 60%) - (0,15 x timer fra
drikkestart) = promille
● For menn: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 70%) - (0,15 x timer fra
drikkestart) = promille
(For å se hvor mange gram alkohol det er i det du drikker, se tabellen over)
● Formelen vil bare gi et grovt svar. Sikkerhetsmarginer må legges inn etter-
som alkoholen forbrennes med forskjellig hastighet fra person til person.
Kilde: Folkehelseinstituttet

Så mange ble tatt med promille
Nord-Trøndelag:
● 2007 - 212
● 2008 - 205
● 2009 - 200
● 2010 – 209

Sør-Trøndelag:
● 2007: 425
● 2008: 447
● 2009: 435
● 2010: 416
Kilde: Politiet

Mareritt: Lange sykehusopphold, smerter og firmakonkurs
ble konsekvensene for Cyriaque Daniel Charles Carosio etter
kollisjonen han ikke hadde noen skyld i. Foto: KIM NYGÅRD

– Jeg skjønte at dette var gått fryktelig
galt da jeg så den blodige mannen som
satt og hylte.
25-ÅRINGEN, SOM i forrige uke ble dømt til 16 dagers ubetinget fengsel for
uaktsom kjøringmed 0,45 i promille


