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Tablet behandling i eget hjem

Vælg farveTil patienter og pårørende

Cirka 20 % af alle graviditeter ender med en ufrivillig (spontan) abort.
Langt de fleste inden 12. graviditetsuge. Symptomerne kan være smerter i underlivet, blødning fra
skeden eller manglende foster/hjerteaktivitet ved ultralydsscanning.
En spontan abort er et udtryk for naturens orden og må således ikke give anledning til skyldfølelse.
Først ved 3 eller flere aborter (efter hinanden) bestilles ekstra undersøgelse.
 
Behandling
Den første tablet indtager du i ambulatoriet. Efter de 12-24 timer oplægges de medgivne tabletter i
skeden. Dette foregår i eget hjem. Du medgives relevant medicin.
 
Smerter og kvalme
Der kan forekomme menstruationslignende smerter og eventuel kvalme og diarré.
Du medgives medicin til forebyggelse af smerter og kvalme.
 
Blødning
Der vil være en del frisk blødning i cirka en uges tid.
Herefter kan der være blodigt udflåd i op til 2 - 3 uger.
 
Forholdsregler
Livmoderen står lidt åben. Derfor er der øget risiko for underlivsbetændelse.
Så længe du bløder/har udflåd bør, du ikke
 
Bruge tamponer
Gå i karbad eller svømmehal
Have samleje uden at bruge kondom.
 
Ved problemer
Kontakt sygeplejersken på Sengeafsnit for Kvindesygdomme D4 på telefon 7918 2332 (hele døgnet).
Efter det første døgn bør du kontakte egen læge eller vagtlæge, hvis du får
 
Kraftig blødning
Stærke underlivssmerter
Temperaturforhøjelse
Ildelugtende udflåd
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Kontrol Kan være blodprøver samt scanning.
Dette for at sikre, at du er færdigbehandlet. Ny medicinsk behandling eller udskrabning kan
blivenødvendig.MenstruationDu kan forvente din næste menstruation 4 - 6 uger senere.
 
Ny graviditet
Det anbefales, at du har haft en normal menstruation, inden du bliver gravid igen. Dels for at kunne
fastsætte, hvor langt du er i graviditeten og dels for at du er klar rent følelsesmæssigt.
Skulle du alligevel blive gravid inden en menstruation, sker der ikke noget fysisk ved det (en scanning
kan fastsætte terminen).
 
 
Med venlig hilsen
Personalet


