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Varunr: 825476

Produktbeskrivning: 
ABBLO graviditetstest 
OTC/2U (DK-NO-SE)

Riktpris: 117 SEK
Varunr: 825477

Produktbeskrivning: 
ABBLO ägglossningstest 
OTC/5U (DK-NO-SE)

KLAMYDIA 
TEST

TEST FÖR 
URINVÄGSINFEKTION

GRAVIDITETSTEST

TIDIGT
GRAVIDITETSTEST

! TEST 8 DAGAR
  EFTER BEFRUKTNING
! > 99% SÄKERT

! TEST FÖR HAVANDE"
  SKAPSFÖRGIFTNING
! PASSAR BRA FÖR BARN

! 100% HEMMATEST
! SVAR PÅ 20 MIN.
! 98% SÄKERT

! TEST VID FÖRSTA  
  UTEBLIVNA MENSTRUATION
! > 99% SÄKERT

ÄGGLOSSNINGSTEST

! ÄGGLOSSNING 
  INOM 24#36 TIMMAR
! > 99% SÄKERT

Riktpris: 99 SEK
Varunr: 825475

Produktbeskrivning:
ABBLO tidigt graviditetstest 
OTC/2U (DK-NO-SE)
 

Riktpris: 249 SEK
Varunr: 825480

Produktbeskrivning: 
ABBLO klamydiatest 
OTC/1U (DK-NO-SE) 

Riktpris: 99 SEK
Varunr: 825478

Produktbeskrivning:
ABBLO test för urinvägsinfektion
�87,��27&��8��'.�12�6(�
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ABBLO Pharmas test för urinvägsinfektion är ett 
hemmatest för barn, kvinnor och män som mäter
E. coli-bakterierna genom att mäta nitriter, leukocyter 
och proteiner.

Testet kan även visa på havandeskapsförgiftning vid 
graviditet. 

,�'DQPDUN�EHURU����SURFHQW�DY�DOOD�XULQYlJVLQIHNWLRQHU
på E. coli-bakterier

Leukocyter är ett annat ord för vita blodkroppar, som 
lU�HQ�YLNWLJ�LQGLNDWLRQ�Sn�LQÀDPPDWLRQ�L�QMXUDU�RFK�
urinvägar.

Protein är ett välkänt symtom vid njurinfektion och 
NDQ�I|UHNRPPD�RP�GHW�¿QQV�HQ�LQÀDPPDWLRQ�L�EOnVDQ��
prostatan eller en blödning i urinvägarna.

Nitrit kan bara uppstå när bakterier i urinvägarna 
omvandlar nitrat till nitrit. 

Källor: sundhed.dk, apoteket.dk, ssi.dk

Normalt innehåller urinen varken bakterier eller andra 
mikroorganismer, leukocyter, protein och nitrit är 
därför de viktigaste indikatorerna på urinvägsinfektion.

Målgrupp: Barn, kvinnor (särskilt gravida) och män 
med förstorad prostata. 

ABBLO Pharmas graviditetstest mäter hCG vid 25 mlU/
ml, vilket är standard för graviditetstest.

Testet har hög säkerhet som är större än 99 procent.

7HVWHW�NDQ�DQYlQGDV�Sn����H�GDJHQ�HIWHU�EHIUXNWQLQJ��
vilket motsvarar första dagen efter utebliven 
menstruation, men kan samtidigt också användas alla 
efterföljande dagar.

FAKTA
• Kroppens egen naturliga hCG-nivå överstiger inte 4 
  mlU/ml, vilket betyder att ett falskt positivt resultat 
  är osannolikt.
• Risken för biokemiska graviditeter inom de första 
  21 dagarna är 10–20 procent.

Källa: kvindeliv.dk

KONSEKVENS
10–20 % av alla gravida som låter sig testas innan
��YHFNRUVJUlQVHQ�VRP�UHNRPPHQGHUDV�DY�OlNDUH��
upplever att de förlorar graviditeten. Detta i sig är 
en olycklig situation för den som drabbas, men för en 
större andel av de gravida är detta inte bara negativt.

Fler kvinnor än tidigare upplever att de har svårt 
att bli gravida, och för dessa kan ett positivt 
graviditetstest vara en stor lättnad, trots att de kan 
förloragraviditeten. Nu vet de att de kan bli gravida.

• 2 st. engångstest
• Känslighet: 25 mlU/ml
• 7HVW����GDJDU�HIWHU�EHIUXNWQLQJ
• >99 % säkerhet 

GRAVIDITETSTEST
Produktinfo & Statistik 

TEST FÖR URINVÄGSINFEKTION
Produktinfo & Statistik 
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FAKTA
• 50 % av alla kvinnor får urinvägsinfektion någon gång i livet
• 11 % av alla danska kvinnor får urinvägsinfektion varje år
• 15 % av alla gravida får urinvägsinfektion
• ����DY�DOOD�ÀLFNRU�L���nUVnOGHUQ�KDU�KDIW�
  urinvägsinfektion minst en gång
 
SYMTOM
• Frekvent urinering som svider och plötsliga trängningar
• Urinen kan vara oklar och grumlig och lukta illa
• Smärtor i nedre delen av magen och ev. feber

KONSEKVENS
• ,QÀDPPHUDG�EOnVD�RFK�QMXUElFNHQ



ABBLO Pharmas tidiga graviditetstest är helt nytt på 
den skandinaviska marknaden.
Det är en patenterad produkt som mäter hCG vid
5 mlU/ml, vilket är 5 gånger så lågt som vid ett vanligt 
graviditetstest. 

Testet är tillverkat i Österrike och följer därför EU:s 
NUDY�RFK�I|UHVNULIWHU�I|U�PHGLFLQVN�XWUXVWQLQJ�I|U�,92�
för självtest.

Testet har hög säkerhet som är större än 99 procent.   

Testet skiljer sig från övriga test genom att det 
kan användas den 8:e dagen efter befruktning, 
vilket motsvarar ca 5 dagar före utebliven 
menstruation, men det kan samtidigt också användas 
på alla efterföljande dagar, och kan därför användas 
både som ett tidigt och ett vanligt graviditetstest.

Kildehenvisning: kvindeliv.dk
  

FAKTA
• Kroppens egen naturliga hCG-nivå överstiger inte 4 
  mlU/ml, vilket betyder att ett falskt positivt resultat 
  är osannolikt.

• Risken för biokemiska graviditeter inom de första 21 
  dagarna är 10–20 procent.  

KONSEKVENS
10–20 % av alla gravida som låter sig testas innan
��YHFNRUVJUlQVHQ�VRP�UHNRPPHQGHUDV�DY�OlNDUH��
upplever att de förlorar graviditeten. Detta i sig är 
en olycklig situation för den som drabbas, men för en 
större andel av de gravida är detta inte bara negativt.

Fler kvinnor än tidigare upplever att de har svårt att 
bli gravida, och för dessa kan ett positivt graviditetstest 
vara en stor lättnad, trots att de kan förlora 
graviditeten. Nu vet de att det är möjligt, och att det inte 
beror på att de inte kan bli gravida.
 

TIDIGT GRAVIDITETSTEST
Produktinfo & Statistik 

ABBLO Pharmas klamydiatest är ett hemmatest för 
kvinnor som ,17( ska skickas till laboratorium.

Kvinnan kan därför utföra testet i sin egna trygga och 
lugna miljö, och få resultatet efter bara 20 minuter.

Testet har en hög säkerhet på 98 procent. Det tillverkas i 
Österrike och är därför testat i enlighet med och följer EU:s 
NUDY�RFK�I|UHVNULIWHU�I|U�PHGLFLQVN�XWUXVWQLQJ�I|U�,92����

Testet kan användas 2 veckor efter oskyddat samlag. 
Klamydia smittar efter kontakt mellan könsorgan samt 
vid oral- och analsex.
 
Målgrupp: Kvinnor i åldern 15–29 år.

FAKTA
• 5 % av alla kvinnor i åldern 18–22 år har klamydia
• 4 % av alla gravida är smittade med klamydia
• �����DY�DOOD�NYLQQRU�KDU�,1*$�V\PWRP
• Över 60 000 personer är smittade med klamydia
• 9DUMH�nU�UHJLVWUHUDV�FD��������Q\D�IDOO�DY�NODP\GLD

KONSEKVENS
• 500 kvinnor blir årligen infertila p.g.a. klamydia
• Klamydia kan orsaka trakom, som ger kroniskt dålig
  syn eller blindhet

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

KLAMYDIA TEST
Produktinfo & Statistik 
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UTVALDA PRODUKTER FRÅN ABBLO PHARMA
Se hela vår produktportfölj på www.abblo.eu

ABBLO Pharmas ägglossningstest mäter LH 
(luteiniseringshormon) vid 40 mlU/ml. Kvinnors 
normala LH-nivå i follikulär fas ligger vanligen 
på 2,4–12,6 mlU/ml.

ABBLO Pharmas ägglossningstest är ett 
komplext system som kan hjälpa till att förutsäga 
ägglossningstidpunkten och därmed den optimala 
befruktningsperioden.

Ägglossningstestet visar när ägglossningen
LQWUl̆DU�LQRP�GH�NRPPDQGH���±���WLPPDUQD�

Testet har hög säkerhet som är större än 99 procent.

FAKTA
• Under ägglossningsfasen ligger kvinnans LH-nivå 
  vanligen på 14,0–96 mlU/ml. 
• Efter ägglossningsfasen (lutealfas) ligger kvinnans 
  LH-nivå vanligen på 1,0–11,4 mlU/ml.

OBS:
När man ska göra ett ägglossningstest ska man vara 
uppmärksam på några faktorer som kan göra det 
RW\GOLJW�RP�GHW�¿QQV�/+�KRUPRQ�L�NURSSHQ��,QQDQ�
ett ägglossningstest ska man inte dricka för mycket 
vatten, eftersom detta kan späda ut koncentrationen av 
hormonet.

Förutom detta ska man kontrollera att man inte tar 
några mediciner som innehåller LH-hormonet.

ÄGGLOSSNINGSTEST
Produktinfo & Statistik 

Varunr: 825480 
Riktpris: 249 SEK

Varunr: 825478 
Riktpris: 99 SEK
 

Varunr: 825475 
Riktpris: 99 SEK

Varunr: 825476 
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Varunr: 825477 
Riktpris: 117 SEK
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