
Vejl. udsalgspris: 75,- DKK
Varenr: 217122

Varebeskrivelse: 
ABBLO Graviditetstest 
OTC/2U (DK-NO-SE)

Vejl. udsalgspris: 95,- DKK
9DUHQU��������

Varebeskrivelse: 
ABBLO Ægløsningstest 
OTC/5U (DK-NO-SE)

KLAMYDIA 
TEST

URINVEJSINFEKTION 
TEST

GRAVIDITETSTEST

TIDLIG 
GRAVIDITETSTEST

! TEST 8 DAGE 
  EFTER BEFRUGTIGELSE
! > 99% SIKKER

! TEST FOR SVANGER"
  SKABSFORGIFTNING
! VELEGNET TIL BØRN

! 100% HJEMMETEST
! SVAR PÅ 20 MIN.
! 98% SIKKER

! TEST VED FØRSTE 
  UDEBLIVENDE PERIODE
! > 99% SIKKER

ÆGLØSNINGSTEST

! ÆGLØSNING INDEN 
  FOR 24 # 36 TIMER
! > 99% SIKKER

Vejl. udsalgspris: 80,- DKK
Varenr: 216877

Varebeskrivelse: 
ABBLO Tidlig Graviditetstest 
OTC/2U (DK-NO-SE)

Vejl. udsalgspris: 199,- DKK
Varenr: 216867

Varebeskrivelse: 
ABBLO Klamydia Test 
OTC/1U (DK-NO-SE) 

Vejl. udsalgspris: 80,- DKK
Varenr: 217124

Varebeskrivelse: 
ABBLO Urinvejsinfektion Test 
�87,��27&��8��'.�12�6(�



ABBLO Pharma’ Urinvejsinfektion Test er en 
hjemmetest til børn, kvinder og mænd, der måler 
E. coli bakterierne Nitrit, Leukocytter og Protein. 

Testen kan derudover angive svangeskabsforgiftning 
under graviditet. 

I Danmark skyldes 80 % af alle urinvejsinfektioner 
E. coli bakterier.

Leukocytter der er betegnelsen for de hvide blodlegemer, 
er en vigtig indikation for betændelsestilstanden i nyre 
og urinveje.

Protein er et velkendt symptom i tilfælde af 
nyreinfektion, Protein kan forekomme, hvis der er en 
betændelsestilstand i blæren, prostata eller blødning i 
urinvejene.

Nitrit kan kun opstår ved at bakterier i urinvejene 
omdanner nitrat til nitrit. 

Kildehenvisning: sundhed.dk, apoteket.dk, ssi.dk

Normalt indeholder urinen hverken bakterier eller 
andre mikroorganismer, Leukocytter, Protein og Nitrit 
er derfor de vigtigste indikatorer på urinvejsinfektion.

Målgruppe: Børn, kvinder, (specielt gravide) og mænd 
med forstørret prostata. 

FAKTA
• 50% af alle kvinder får urinvejsinfektion i løbet af livet
• 11% af danske kvinder får årligt urinvejsinfektion
• 15% af alle gravide får urinvejsinfektion
• 8% af alle piger i 7-årsalderen har haft mindst 1
  tilfælde af urinvejsinfektion 
 
SYMPTOMER
• Hyppig og sviende vandladning og pludselig
  vandladningstrang
• Urinen kan se uklar og plumret ud og lugte grimt
• Smerter nedadtil i maven, og evt. feber

KONSEKVENS
• Blærebetændelse og nyrebækken-betændelse

ABBLO Pharma’ Graviditetstest måler hCG 
ved 25 mlU/ml, hvilket er standard ved brug af 
almindelige graviditetstests.

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

7HVWHQ�NDQ�DQYHQGHV�Sn�����GDJHQ�HIWHU�EHIUXJWLJHOVH��
hvilket svarer til første dag efter udebleven 
menstruation, men kan samtidig også anvendes på alle 
efterfølgende dage.

FAKTA
• Kroppens eget naturlige hCG niveau overstiger ikke 
  4 mlU/ml, hvorfor et falsk-positivt resultat er  
  usandsynligt.
• Risikoen for biokemiske graviditeter inden for de  
  første 21 dage er 10-20%.

KONSEKVENS
10–20% af alle gravide, der lader sig teste inden 
O JHQV�DQEHIDOHGH���XJHUV�JU QVH��RSOHYHU�DW�PLVWH�
graviditeten. Dette i sig selv er en ulykkelig situation for 
den pågældende, men for en større andel af de gravide, 
er dette ikke kun negativt.

Flere kvinder end tidligere oplever at de har svært 
ved at blive gravide, og for disse kan en positiv 
graviditetstest være en stor lettelse, til trods for at de 
kan miste graviditeten. Nu ved de, at det er muligt at 
blive gravid.

• 2 stk. engangstest
• 25 mlU/ml sensitivitet
• 7HVW����GDJH�HIWHU�EHIUXJWLJHOVH
• >99% sikkerhed

Kildehenvisning: kvindeliv.dk

GRAVIDITETSTEST
Produktinfo & Statistik 

URINVEJSINFEKTION TEST
Produktinfo & Statistik 
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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 
ca. 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.

Kildehenvisning: kvindeliv.dk
  

FAKTA
• Kroppens eget naturlige hCG niveau overstiger ikke 
  4 mlU/mL, hvorfor et falsk-positivt resultat er  
  usandsynligt.

• Risikoen for biokemiske graviditeter inden for de  
  første 21 dage er 10-20%.  

KONSEKVENS
10–20% af alle gravide, der lader sig teste inden 
O JHQV�DQEHIDOHGH���XJHUV�JU QVH��RSOHYHU�DW�PLVWH�
graviditeten. Dette i sig selv er en ulykkelig situation for 
den pågældende, men for en større andel af de gravide, 
er dette ikke kun negativt.

Flere kvinder end tidligere oplever at de har svært 
ved at blive gravide, og for disse kan en positiv 
graviditetstest være en stor lettelse, til trods for at de 
kan miste graviditeten. Nu ved de, at det er muligt, og at 
det ikke skyldes, at de ikke er i stand til at blive gravide. 

TIDLIG GRAVIDITETSTEST
Produktinfo & Statistik 

ABBLO Pharma’ Klamydia Test er en hjemmetest til 
kvinder, der IKKE skal sendes til et laboratorie. 

Kvinden kan derfor udføre testen i sine egne trygge og 
rolige omgivelser, og få resultatet efter kun 20 minutter. 

Testen har en høj sikkerhed på 98%. Den produceres 
i Østrig, og er derfor testet og underlagt EU’s krav og 
bekendtgørelser for medicinsk udstyr af IVD.    

Testen kan anvendes 2 uger efter ubeskyttet samleje; 
klamydia smitter efter kontakt mellem kønsorganer, 
samt oral- og analsex. 

Målgruppe: Kvinder i alderen 15 – 29 år.

FAKTA
• 5% af alle kvinder i alderen 18-22 år har klamydia
• 4% af alle gravide er smittede med klamydia
• 75% af alle kvinder har INGEN symptomer
• Over 60.000 personer er smittet med klamydia
• cUOLJW�UHJLVWUHUHV�FD���������Q\H�NODP\GLD�
  sygdomstilfælde

KONSEKVENS
• 500 kvinder bliver årligt infertile pga. klamydia
• Klamydia kan forårsage trachom, der forårsager et 
  kronisk svagt syn eller blindhed

Kildehenvisning: sundhed.dk, Ritzau, apoteket.dk, 
sexlinjen.dk

KLAMYDIA TEST
Produktinfo & Statistik 
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UDVALGTE ABBLO PHARMA PRODUKTER 
Se hele vores produktportefølje på www.abblo.eu

ABBLO Pharma’ Ægløsningstest måler LH 
(Luteiniseringshomon) ved 40 mlU/ml, kvinders 
normale LH niveau i den follikulære fase ligger typisk 
imellem 2,4 – 12,6 mlU/ml.

ABBLO Pharma’ Ægløsningstest er et komplet system, 
der kan hjælpe med at forudsige ægløsningstidspunktet, 
og dermed den optimale befrugtningsperiode.

Ægløsningstesten sandsynliggør, at ægløsningen 
LQGWU ̆HU�LQGHQ�IRU�GH�Q VWH����±����WLPHU�

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

FAKTA
• Under ægløsningsfasen vil kvindens typiske LH niveau 
  ligge imellem 14,0 – 96 mlU/ml. 
• Efter ægløsningsfasen (Lutealfase) ligger kvindens 
  LH niveau typisk imellem 1,0 – 11,4 mlU/ml.

OBS:
Når man skal tage en ægløsningstest skal man være 
opmærksom på nogle faktorer, der kan sløre om der er 
LH hormon i kroppen. Man skal op til en ægløsningstest 
passe på med at drikke for meget vand, da dette kan 
fortynde koncentrationen af hormonet. 

Ud over dette skal man tjekke, at man ikke tager 
medicin der indeholder LH hormonet.

ÆGLØSNINGSTEST
Produktinfo & Statistik 
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