Fakta om alkohol

Sådan udregnes promillen

En genstand svarer til 12 gram (1,5 cl) ren alkohol.

Kvinder =

12 x antal genstande
0,55 x vægt i kg

= promille

Mænd =

12 x antal genstande
0,68 x vægt i kg

= promille

Forbrænding
Så lang tid tager det at forbrænde en genstand:

Som tommelfingerregel svarer følgende til 1 genstand:

 1 alm. pilsner (33 cl)
 1 glas vin (12 cl)
 1 glas hedvin (8 cl)
 1 glas spiritus (4 cl)

Promillens betydning

Så mange genstande er der i flasken:
Antal cl. x alkoholprocent
100 x 1,5

Minimum

0,2 promille

= antal genstande

Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til
mørke forringes.

Maksimum

50 kg.

fra

1 time 36 min.

til

2 timer 24 min

60 kg.

fra

1 time 20 min.

til

2 timer

70 kg.

fra

1 time 9 min.

til

1 time 43 min.

80 kg.

fra

1 time

til

1 time 30 min.

90 kg.

fra

53 min

til

1 time 20 min.

100 kg.

fra

48 min

til

1 time 12 min.

0,5 promille
Alkohol påvirker mænd og kvinder forskelligt.
Som tommelfingerregel giver en genstand følgende
promiller:

Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidig
udføre præcise bevægelser begynder at forringes.
Synsvinklen indsnævres.

Din vægt
50 kg.
60 kg.
70 kg.
80 kg.
90 kg.
100 kg.








For hver 10 kg. (normalvægt) du vejer, kan du som tommelfingerregel forbrænde 1 gram alkohol pr. time.

Kvinde

Mand

0,8 promille

0,44 ‰

0,35 ‰

Nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid.

Du kan ikke sætte forbrændingen op ved hjælp af
hverken dans, motion eller kaffe.

0,36 ‰

0,29 ‰

0,31 ‰

0,25 ‰

1,0 promille

Test dig selv på hjemmesiden:

0,27 ‰

0,22 ‰

www.dropdet.nu/testdigselv/ballonen.aspx

0,24 ‰

0,20 ‰

Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket,
begyndende træthedssymptomer og nedsat balance- og
bevægelsesevne.

0,22 ‰

0,18 ‰

1,5 promille
Udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær.
Da promillen er alkoholens andel af kroppens væske, vil en
mand og en kvinde ikke få samme promille, selvom de vejer
det samme. Det skyldes at mænd indeholder relativt mere
væske end kvinder.
Mænd består typisk af 68 procent væske, mens kvinder typisk
indeholder 55 procent væske.

2,0 promille
Forgiftningssymptomer.
Selvkontrollen er væk.

