ANDRE SYGDOMME DU KAN FÅ,
HVIS DU HAR SEX:
• Fladlus
• Fnat
• Hepatitis B (leverbetændelse)
• Mycoplasma genitalium (symptomer
og konsekvenser minder om dem for
klamydia)

ER DU KLAR OVER:
• At kun kondom beskytter mod
sexsygdomme.
• At du kan have en sexsygdom uden
at mærke det.
• At hvis du har en sexsygdom og ikke
bruger kondom, kan du smitte andre.

HAR DU SEX?
MERE INFO:

DERFOR:

www.sexsygdom.dk
www.klamydia.dk
www.sexlinien.dk
www.aids-linien.dk
www.netdoktor.dk

• Undgå sexsygdomme!
Brug kondom og bliv testet.
• Fortæl nuværende og tidligere partnere,
hvis du har en sexsygdom, så de kan blive
undersøgt og behandlet.
• Bliv testet, hvis du vælger at droppe
kondomet.
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HAR DU SEX UDEN KONDOM, ER DU I RISIKO FOR AT FÅ:
KØNSVORTER

HERPES

GONORÉ

SYFILIS

HIV/AIDS

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Udﬂåd
”Tisse glasskår”
Smerter i underlivet
Pletblødning fra
skeden
• Hævelse i pungen
Urinprøve eller
prøve fra urinrør

• Vorter på kønsdele,
ved endetarmsåbning
eller i munden
• Kløe fra vorterne

• Svie, smerter og
prikken på kønsdele
• Sår på kønsdele
• ”Tisse glasskår”

• Kraftigt udﬂåd
• ”Tisse glasskår”
• Pletblødning fra
skeden
• Hævelse og smerter
i pungen

• Sår på kønsdele
• Udslæt
• Inﬂuenzalignende
symptomer

Tidlig fase:
• Inﬂuenzalignende
symptomer
• Rødligt udslæt
på kroppen

Lægen kigger efter
synlige vorter

Prøve fra sår eller
blodprøve

Prøve fra:
• svælg
• urinrør
• endetarmsåbning
• livmoderhals

Prøve fra sår eller
blodprøve

Blodprøve

Creme ellers kan
lægen fjerne dem

Piller eller creme

Piller

Piller eller
indsprøjtning

Livslang medicinsk
behandling

Ingen, hvis du behandles. Ellers risikerer du:

Ingen, hvis du behandles. Ellers risikerer du:

Underlivsundersøgelse

Piller

KONSEKVENSER

Ingen, hvis du behandles. Ellers risikerer du:
Betændelse
i pungen
Sterilitet
Vedvarende smerter i underlivet
Graviditet uden
for livmoderen.

Kønsvorter kan være
svære at komme af
med. Visse kønsvorter
kan have sammenhæng
med livmoderhalskræft.

▼
▼

▼
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Herpes kan ikke helbredes. Du kan derfor
få nye udbrud, men
medicin kan dæmpe
symptomerne.

▼

Betændelse
i pungen
Sterilitet
Graviditet uden
for livmoderen.

▼

DU KAN SMITTE ANDRE

Kronisk betændelse
f.eks. i hjernen.
Du kan dø af syﬁlis.

Du kan ikke blive
helbredt for HIV/AIDS.
Medicin kan dog holde
virus nede.
Du kan dø af HIV/AIDS.

▼

▼

▲

▲

▼

•
•
•
•

UNDGÅ SEXSYGDOMME – BRUG KONDOM!

BEHANDLING UNDERSØGELSE

SYMPTOMER

DE FLESTE SEXSYGDOMME GIVER INGEN ELLER FÅ SYMPTOMER. HVIS DU FÅR SYMPTOMER, KAN DE VÆRE:

BRYD SMITTEKÆDEN!

KLAMYDIA
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