VEJLEDNING TIL MEDICINSK ABORT
MIFEGYNE
Dato:
Ved medicinsk abort starter du med at tage en tablet, Mifegyne på 200 mg, som vil stoppe graviditeten.
Du kan få lidt kvalme og hovedpine og i sjældne tilfælde vil du begynde at bløde.

CYTOTEC
Dato:
Dagen efter, (12 til 24 timer) lægger du 4 tabletter, Cytotec på 0,2 mg, op i skeden, så højt op som det er
muligt. Tabletterne vil få livmoderen til at trække sig sammen og udstøde graviditeten. Blødningen starter
ofte i løbet af det første døgn, men der kan gå op til 4 døgn. Du skal ligge ned i minimum 1 time efter du
har lagt tabletterne op i skeden. Hvis ikke du begynder at bløde efter det 4. døgn, bør du kontakte
klinikken. Hvis du oplever smerter kan du tage 1 tbl. Ibumetin og 2 tbl Panodil/pamol (udleveret medicin).
Dette kan gentages efter 6 timer. Du må højst tage smertestillende medicin 4 gange på et døgn.

Det er meget vigtigt at du ikke tager mere smertestillende medicin, da det kan give bivirkninger.
P-piller kan startes op samme dag som Cytotec tabletterne lægges op.
Vi kontakter dig efter 2-4 dage, for at høre, hvordan du har det.

TELEFONISK KONTAKT
Dato:
Vi tilbyder en scanningskontrol efter ca. 14 dage for at sikre, at aborten er udført.
Det er meget vigtigt at du kommer til kontrolscanningen.
Her sikrer vi os, at du er begyndt at abortere og det hele er kommet ud.
På den måde mindsker du risikoen for komplikationer (forsat graviditet, betændelse og problemer med at
blive gravid i fremtiden)

SCANNINGSKONTROL
Dato:
Du kan forvente blødninger op til 3 uger efter.
Hvis du bløder voldsomt, har mange smerter eller får feber, skal du kontakte klinikken:
mandag til torsdag fra kl. 8 til 15 på 43 43 43 68 På andre tidspunkter skal du kontakte Region
Hovedstadens akuttelefon 1813 og de kan så henvise dig videre til Hvidovre eller Herlev Hospital.
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