
ABBLO Pharma’ Tidlig 
Graviditetstest er helt ny på 
det Skandinaviske marked. 
Det er et patenteret produkt, og 
måler hCG ved 5 mlU/ml, hvilket 
er 5 gange så lavt som ved brug 
af almindelige graviditetstests. 

Testen er produceret i Østrig og 
er derfor underlagt EU’s krav 
og bekendtgørelser for IVD for 
selftesting.

Testen har en høj sikkerhed 
der er større end >99%.   

Testen adskiller sig fra de 
øvrige tests ved at kunne teste 
på 8. dagen efter befrugtigelse, 
hvilket svarer til 5 dage før 
udeblevne menstruation, 
men kan samtidig også anvendes 
på alle efterfølgende dage, 
og kan derfor både anvendes 
som en tidlig og almindelig 
graviditetstest.
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VIDEN GIVER TRYGHED OG SUNDHED
Mere end 15% af alle graviditeter resulterer i spontane aborter. Med en 
tidlig graviditetstest giver man kvinden muligheden for at få den rette 
information og den nødvendige behandling i tide, samt svar på hvorfor 
hendes krop reagerer som den gør! Spontan abort er en graviditet, som 
går til grunde inden udgangen af 22. svangerskabsuge, eksempelvis i uge 
10, 11, 12 eller 13. De hyppigste årsager skyldes ofte kromosomfejl.

Ved forsinket menstruation forårsaget af spontan abort, er der 
flere sundhedsfaglige aspekter kvinden bør kende til. Hvis den 
bagvedliggende grund ikke opdages, vil der være øget risiko for 
eventuelle følgevirkninger og sygdomme. 

I nogle tilfælde udstøder kroppen selv hele graviditeten, men i andre 
tilfælde indeholder livmoderen graviditetsrester. I dette tilfælde er det 
helt afgørende at kvinden har kendskab til graviditeten og aborten, da 
det resterende væv skal fjernes. Lægen vil foretage en gynækologisk 
undersøgelse for at se om livmodermunden er lukket og dernæst 
foretages en ultralydsscanning, der kan afgøre medicinsk eller kirurgisk 
behandling.

For at sikre at alt graviditetsvæv er væk, skal der foretages flere 
blodprøver med forskellige intervaller. Abblo Pharma´s Tidlig 
Graviditetstest kan måle hCG helt ned til 5 mlU/ml og vil derfor også 
kunne hjælpe kvinden til denne støttende selvkontrol og derved styrke 
det mentale helbred.

DET VIGTIGE EFTERSPIL
Efter alle typer spontane aborter anbefales kontrol hos egen læge. I 
perioden lige efter en abort er der flere vigtige forholdsregler en kvinde 
bør tage. Anvendelse af bind frem for tampon, brusebad i stedet for 
karbad og at samleje bør undgåes. 

Første næste menstruation indtræder i 4-6. uge, første ægløsning op til 6 
uger efter og man kan blive gravid med et samme, men man bør afvente 
et par mensturationer.

DEN GLADE TEST
For de kvinder der gennemgår en længerevarende fertilitetsbehandling 
kan et tidligt positivt resultat, trods forestående abort, være med 
til at styrke det mentale helbred i form af viden og forsikring om at 
muligheden findes. Dette kan anlede til mindre stress og derved større 
chance for igen at blive gravid.

kilder: Sundhedsstyrelsen, gynaekologer.dk, gyncph.dk
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TIDLIG GRAVIDITETSTEST 
FAKTA & SUNDHEDSFAGLIG RELEVANS
En spontan abort kræver lægelig behandling! 
De følgevirkninger og konsekvenser en uopdaget tidlig abort kan have, 
vil potentielt kunne skade kvindens mentale og fysiske helbred. 

Sundhedsstyrelsens patientvejledning skriver, at kvinder skal 
gennemgå  gynækologisk undersøgelse, samt ultralydsscanning og 
blodprøvetagninger ved spontan abort.

Giv kvinden vished så tidligt som muligt, og afhjælp de mentale og 
helbredsmæssige konsekvenser en spontan abort kan resultere i såfremt 
kvinden er uvidende herom. 


