
Informacja prasowa

Skuteczność potwierdzona w testach
klinicznych

99,5% -  taką  skuteczność uzyskały  komputery  cyklu
Lady-Comp oraz Pearly w badaniu przeprowadzonym
w  grudniu 2016  roku.  Oznacza  to,  że  współczynnik
Pearl'a dla tych komputerów cyklu wynosi 0,5. Jest to
skuteczność  porównywalna  z  hormonalną
antykoncepcją typu pigułka, spiralą czy plastrem.

Badanie
W  grudniowym  wydaniu  Ginekologii  Polskiej  2016  -  oficjalnym  miesięczniku  Polskiego  Towarzystwa
Ginekologicznego,  opublikowany został  artykuł  prezentujący  badanie  dotyczące  określenia  skuteczności
komputerów cyklu Lady-Comp, Pearly oraz Daysy pt.: "Evaluation of the effectiveness of selected natural
fertility symptoms used for contraception: estimation of the Pearl index of Lady-Comp, Pearly and Daysy
cycle computers based on 10 years of observation in the Polish market".

Zapraszamy do  zapoznania  się  z  tym  ciekawym  artykułem dostępnym w  załączniku  oraz  na  stronach
wydawnictwa: journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/GP.2016.0090 

 W  badaniu  sprawdzono  możliwość  wykorzystania  naturalnego  symptomu  płodności,  jakim  są  zmiany
temperatury  bazowej  do  identyfikacji  faz  płodności  w  cyklu  użytkowniczki.  Wykorzystując  10-letnie
doświadczenie  na  rynku  polskim,  bazę  danych  użytkowniczek wynoszącą  3450,  otrzymano  341  ankiet
zawierających łącznie informacje na temat 17 322 cykli. W toku odpowiedzi na 9 pytań ankietowych oraz
wynikających z  nich obliczeń określono skuteczność wynoszącą 99,5%,  co  w  wyrażeniu współczynnika
Pearl'a równe jest wartości 0,5. 

Oznacza to, że w grupie 1000 kobiet stosujących komputery cyklu Lady-Comp, Pearly oraz Daysy w okresie
jednego roku,  5  z  nich może zajść  w nieplanowaną ciążę.  Oznacza  to,  że  komputery  cyklu  doskonale
rozpoznają i wskazują fazy płodności w cyklu kobiety i mogą być z powodzeniem stosowane jako forma
antykoncepcji, bądź metoda wspomagania dla par starających się o dziecko. 

Planowanie płci

Co ciekawe w badaniu  sprawdzono  również skuteczność wskazywania  płci  planowanego dziecka przez
komputery cyklu Lady-Comp baby, która wyniosła 71,43%, co stanowi doskonały wynik na skalę światową.
Lady-Comp baby jest jedynym urządzeniem na rynku światowym, które w tak istotny sposób jest w stanie
określić płeć planowanego dziecka. 

Zapraszamy do  zapoznania  się  z  tym  ciekawym  artykułem dostępnym w  załączniku  oraz  na  stronach
wydawnictwa: journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/GP.2016.0090
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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  diagnostyczne,  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, Baby-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 ponad 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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