
Skuteczność potwierdzona w testach klinicznych

99,36%  -  taką  skuteczność  uzyskały
komputery cyklu Lady-Comp, oraz Pearly w
badaniu  przeprowadzonym  w  listopadzie
2010  roku.  Oznacza  to,  że  współczynnik
Pearl'a  dla  tych  komputerów  cyklu  wynosi
0,64.  Jest  to  skuteczność  porównywalna  z
hormonalną  antykoncepcją  typu  pigułka,
spirala czy plaster.

Badanie
Badanie  zostało  przeprowadzone  za  pomocą  techniki
ankietowej.  Poprzez  zgromadzone   przez  dystrybutora
sprzętu dane adresowe, wybrano grupę 510 Polek, które
stosowały  urządzanie  w  okresie  dłuższym niż  1  rok  lub

powyżej 13 cykli. Ze 139 prawidłowo wypełnionych ankiet otrzymano dane o 3332 cyklach. Po odrzuceniu
cykli kobiet, które nie stosowały się do zaleceń komputera cyklu oraz tych, które stosowały równolegle inną
metodę antykoncepcji, w grupie 2040 cykli zaobserwowano 1 nieplanowaną ciążę. Otrzymany w ten sposób
indeks  Pearl'a  na  poziomie  0,64.  Streszczenie  raportu  dostępne  jest  pod  adresem:
http://www.ladycomp.pl/pliki/Ginekologia_Polska_XI_2010_str834.pdf

Indeks Pearl'a
Wyjaśnijmy: Indeks Pearl'a jest wskaźnikiem opracowanym w 1932 roku przez Raymonda Pearla. Określa
on skuteczność metod antykoncepcyjnych – im jest niższy, tym metoda jest bardziej skuteczna. Wskaźnik
ten nie bierze pod uwagę wygody stosowania danej metody antykoncepcji ani skutków ubocznych. 

Komputery cyklu
Komputery cyklu Lady-Comp i Pearly, to urządzenia medyczne, które wykorzystują zaawansowane metody
statystyczne, a także własną bazę danych ponad miliona cykli kobiet, które służą do precyzyjnego określania
fazy płodnej i niepłodnej cyklu kobiety na podstawie pomiaru temperatury w jamie ustnej. 14 listopada 2010
roku  komputery  cyklu  Lady-Comp  i  Peraly  uzyskały  pozytywną  opinię  Polskiego  Towarzystwa
Ginekologicznego.  Całościowy  raport  na  ten  temat  jest  dostępny  pod  adresem
http://www.ladycomp.pl/Pozytywna_opinia_Polskiego_Towarzystwa_Ginekologicznego

Komputery  cyklu  Lady-Comp,  oraz  Pearly,  są  produkowane  przez  niemiecką  firmę
Valley Electronics GmbH i sprzedawane na całym świecie od blisko 30 lat. W Polsce
komputery  cyklu  można  zamówić  pod  adresem:  www.ladycomp.pl oraz  kupić  w
wybranych  aptekach  na  terenie  całego  kraju  (szczegółowa  lista:
http://www.ladycomp.pl/Lista_dystrybutorow__64)
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