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Nowoczesna antykoncepcja bez hormonów

Nowoczesna  antykoncepcja  wykorzystuje  zdobycze
technologii  i  miliony  danych  nie  ingerując  w  organizm
kobiety  i  nie  wywołując  efektów  ubocznych.  Komputery
cyklu  Lady-Comp,  Pearly  to  bezpieczna  forma
antykoncepcji dla kobiety w każdym wieku.

Co  to  są  komputery  cyklu?
Komputery  cyklu  to  urządzenia  medyczne wyznaczające  dni  płodne  i
niepłodne oraz owulację. Są przeznaczone dla kobiet świadomych swojego
ciała  i  zachodzących  w  nim  procesów  biologicznych.  Dzięki  znajomości
swojego  cyklu  przy  pomocy  tego  urządzenia,  kobieta  może  świadomie
podejmować decyzję o zapobieganiu ciąży, bądź przeciwnie – o poczęciu.
Komputery  cyklu  są  bezpieczną  formą  antykoncepcji,  gdyż  nie  wywołują
żadnych  skutków ubocznych,  w  przeciwieństwie  do  hormonalnych  metod
zapobiegania ciąży.  14 listopada 2010 roku komputery cyklu Lady-Comp i
Pearly  uzyskały  pozytywną  opinię  Polskiego  Towarzystwa
Ginekologicznego.

Sposób działania

Komputery cyklu wykorzystują najważniejszy symptom płodności, jakim są zmiany temperatury zachodzące
w organizmie kobiety. Ich pomiar dokonywany jest przez ultra dokładny sensor trzymany pod językiem przez
około 30-40 sekund, mierzący zmiany temperatury do setnych części stopnia. Komputery cyklu posiadają
wprowadzony do swej pamięci blisko jeden milion cykli kobiet, przez co posiadają niemal każdy możliwy
profil  zmian  temperatury  w cyklu.  Dzięki  posiadanej  bazie  danych  nawet  najbardziej  nieregularne  cykle
miesiączkowe są  prawidłowo  rozpoznawane,  a  zmiana  stref  czasowych,  zmiany  temperatury  wywołane
chorobami,  czy nieregularny tryb życia  nie  stanowią tu przeciwwskazania  i  nie  wpływają negatywnie na
poprawność oceny płodności.

Skuteczność na poziomie 99,5%

Dotychczas  metody i  urządzenia  stosowane w celu  wyznaczania  dni  płodnych,  były  stosowane głównie
przez pary starające się o dziecko, ponieważ stosowane jako antykoncepcja nie cechowały się najlepszą
skutecznością.  Zupełnie  inaczej  jest  w przypadku komputerów cyklu  Lady-Comp i  Pearly – w badaniu
przeprowadzonym  w  grudniu 2016 roku  komputery  te  uzyskały  współczynnik  Pearl'a  na  poziomie  0,5.
Oznacza  to,  iż  osiągają  skuteczność  99,5%,  co  można  porównywać  ze  skutecznością  antykoncepcji
hormonalnej. 
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Opisy poszczególnych komputerów cyklu

Pearly 

Mini wersja Lady-Comp dedykowana również młodym kobietom z
wbudowanym budzikiem. Limit czasowy na wykonanie pomiaru – 6
godzin. Dokładność sensora jest na poziomie 0,1  ºC. Ma wgraną
bazę danych ponad 1 miliona cykli kobiet. Prognozuje płodność na
kolejne  6  dni.  Skuteczność:  99,5%.  Stosowanie  komputera  nie
powoduje  żadnych  skutków  ubocznych.  Wbudowana  bateria  o
żywotności  2-3  lat  (wymienialna  w  serwisie).
Waga:52g  
Wymiary:7x10cm
 
Cena:1299zł  

Lady-Comp basic
Nowoczesny,  skuteczny  (99,5%),  zdrowy  komputer  cyklu,  z
wbudowanym  budzikiem  i  bazą  danych  ponad  1  miliona  cykli
kobiet.  Limit  czasowy  na  wykonanie  pomiaru  –  6  godzin.
Dokładność sensora jest na poziomie 0,1 ºC. Lady-Comp basic to
podstawowy  model  komputera  Lady-Comp,  jest  polecany  jako
antykoncepcja  dla  Pań  odkładających  poczęcie  dziecka  na
późniejszy  czas.  Stosowanie  komputera  nie  powoduje  żadnych
skutków  ubocznych.  Komputer  dokładnie  wyznacza  dni  płodne,
niepłodne,  owulację,  pamięta  wszystkie  wykonane  pomiary  i
prognozuje  płodność  na  kolejnych  6  dni.  Wszystkie  informacje
dostępne  na  przejrzystym  kolorowym  wyświetlaczu.  Możliwość
zgrania  danych  na  komputer  poprzez  kabel  USB. Urządzenie
zasilane  2  bateriami  AAA.  Wysoka,  niemiecka  jakość.   
Średnica: 9cm, 
Wysokość:2,7cm  
Waga: 130g

Cena: 1650zł

Lady-Comp 
Doskonała  ekologiczna  forma  antykoncepcji  dla  każdej  kobiety.
Wysoka  skuteczność  (99,5%)  potwierdzona  badaniami.  Bez
jakichkolwiek  skutków  ubocznych  dla  organizmu.  Urządzenie
posiada wbudowaną bazę danych ponad 1 miliona cykli  różnych
kobiet. Budzik z możliwością ustawienia melodyjki. Limit czasowy
na wykonanie  pomiaru  –  6  godzin.  Dokładność  sensora  jest  na
poziomie  0,1  ºC.  Komputer  dokładnie  wyznacza  dni  płodne,
niepłodne,  owulację,  zapamiętuje  wszystkie  wykonane pomiary i
prognozuje  płodność  na  kolejnych  6  dni.  Wszystkie  informacje
dostępne są na przejrzystym kolorowym wyświetlaczu. Komputer
dodatkowo  posiada  statystykę  cyklu,  widoczną  na  wykresach.
Ponadto do zestawu dołączony jest  kabel  USB,  który  umożliwia
transfer  danych  na  komputer.  Urządzenie  zasilane  2  bateriami
AAA.  Wysoka,  niemiecka  jakość.   
Średnica:9cm
Wysokość:2,7cm
Waga: 130g

Cena: 1999zł
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Lady-Comp baby

Model  najwyższy  wśród  komputerów Lady-Comp przeznaczony
do planowania rodziny,  pomaga przy problemach z poczęciem.
Idealny dla  par  starających się  o  dziecko.  Skuteczność:  99,5%
(antykoncepcja),  baza  danych  o  ponad  1  milionie  cykli  kobiet.
Limit  czasowy  na  wykonanie  pomiaru  –  6  godzin,  dokładność
sensora:  0,1  ºC.  Stosowanie komputera nie  powoduje  żadnych
skutków ubocznych.  Komputer  dokładnie  wyznacza dni  płodne,
niepłodne,  owulację,  pamięta  wszystkie  wykonane  pomiary  i
prognozuje  płodność  na  kolejnych  6  dni.  Wszystkie  informacje
podane są w postaci czytelnych ikonek i wykresów widocznych na
kolorowym  wyświetlaczu.  Ponadto  Lady-Comp  baby  posiada
rozbudowaną  funkcję  statystyki  cyklu  (  min.  średni  wzrost
temperatury po owulacji, zakres owulacji, długość fazy lutealnej,
informacja  o  cyklach  bezowulacyjnych  i  niewydolności  ciałka
żółtego oraz tzw. cykle starań ). Komputer prognozuje i wskazuje
datę  poczęcia  i  porodu,  posiada  program  do  planowania  płci
dziecka (skuteczność do 80%). Urządzenie zasilane 2 bateriami
AAA. Dołączony do zestawu kabel USB pozwala na zgrywanie
danych   na   komputer  i  osobisty  wydruk.

Średnica:9cm, 
Wysokość:2,7cm  
Waga:130g
 
Cena:2499zł  

Komputery cyklu  Lady-Comp basic,  Lady-Comp,  Lady-Comp baby oraz  Pearly, są  produkowane  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.
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http://www.ladycomp.pl/

