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CYCLOTEST mySense monitor płodności 1 sztuka
 

Cena: 545,90 PLN

Opis słownikowy

Producent AMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

WłaściwościCYCLOTEST mySense monitor płodności 1 sztukaMonitor płodności cyclotest mySense – specjalistyczny termometr
owulacyjny z funkcją Bluetooth i darmową APLIKACJĄ w j. polskim na Smartfon do wyznaczania dni płodnych i niepłodnych – do
stosowania w celach antykoncepcyjnych i/lub planowania ciążySpecjalistyczna aplikacja cyclotest mySense jest wyrobem medycznym
klasy IIb a jej skuteczność i wiarygodność zostały przetestowane oraz zatwierdzone do stosowania w celach antykoncepcyjnych oraz
planowania dziecka.Używasz codziennie smartfona jako narzędzia, aby lepiej zorganizować swoje życie? Dlaczego nie powinno się go
stosować do zarządzania antykoncepcją, monitorowania cyklu lub chęci posiadania dzieci? Monitor płodności cyclotest mySense jest
wygodny i bezpieczny, łączy się z twoim smartfonem przez Bluetooth – bez kabla, bez jakiegokolwiek innego dodatkowego urządzenia.
Jedyne co potrzebujesz to tylko termometr cyclotest mySense i jego aplikacja. Cyclotest mySense automatycznie ocenia twoje dane,
dzięki czemu możesz skoncentrować się na innych ważnych rzeczach w życiu!Monitor płodności cyclotest mySense to zaawansowany
cyfrowy termometr owulacyjny z Bluetooth najnowszej generacji. Za pomocą dedykowanej aplikacji możesz poznać dni, w których może
dojść do zapłodnienia lub nie.Proste, prawda? Za antykoncepcję lub pragnienie posiadania dzieci! Więcej samostanowienia i
zdrowia!Specjalistyczna aplikacja cyclotest mySense jest wyrobem medycznym klasy IIb a jej skuteczność i wiarygodność została
przetestowana oraz zatwierdzona do stosowania w celach antykoncepcyjnych oraz planowania dziecka.

Dlaczego monitor płodności cyclotest mySense ?Monitor płodności cyclotest mySense został opracowany dla kobiet, które chcą
wygodnie i bez wysiłku monitorować swój cykl. Staje się prostą i łatwą częścią codziennej rutyny – jak mycie zębów, tylko w celach
antykoncepcyjnych lub planowania dziecka. Dzięki cyclotest mySense obserwowanie własnego cyklu jest przyjemnością . Nawet jeśli
dużo podróżujesz, cyclotest mySense jest dyskretny i zawsze z Tobą.

Najważniejsze cechy monitora płodności cyclotest mySenseWiarygodna prognoza owulacji i dni płodnych oraz dni niepłodnych, a tym
samym, informacja czy w danym czasie ciąża jest możliwa, czy nie. Monitor cyklu cyclotest mySense jest przeznaczony dla wszystkich
kobiet, które kobietom pragnącym większej swobody, samostanowienia i zdrowia antykoncepcję bez hormonów, planowaną ciążę lub
obserwację cyklu.Ocena na podstawie metody temperaturowej lub metody objawowo-termicznej (temperatura i śluz szyjki macicy lub
LH).Monitor cyklu cyclotest mySense zawiera darmową aplikację na smartfon zatwierdzoną dla celów antykoncepcyjnych.Aplikacja w
graficzny sposób pokazuje m.in. twój aktualny status płodności, krzywą cyklu oraz kalendarz cyklu.Aplikacja umożliwia również
przełączanie między 2 funkcjami: Antykoncepcja a Planowanie rodziny.Ocena na podstawie metody temperaturowej lub metody
objawowo-termicznej (temperatura i śluz szyjki macicy lub LH).Specjalny termometr owulacyjny z szybkim i niezawodnym pomiarem w
około 30–60 sekund z 2 miejscami po przecinku. Pomimo krótkiego czasu pomiaru temperatura ciała jest mierzona bardzo
dokładnie!Bezpośrednia transmisja danych na twój smartfon przez Bluetooth.Dla kogo jest Monitor cyklu cyclotest mySense jest
przeznaczony?Monitor płodności mySense jest dla ciebie, jeśli śpisz regularnie, tzn. nie pracujesz na zmiany lub nie karmisz piersią w
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nocy. Powinnaś mieć co najmniej 5 godzin snu, a cykl powinien trwać maksymalnie 45 dni, natomiast faza poowulacyjna, tj. faza po
owulacji nie jest krótsza niż 11 dni.Monitor cyklu mySense jest dla wszystkich kobiet które:chcą stosować bezpieczną antykoncepcję
bez hormonów lub chcą spełnić swoje pragnienie posiadania dziecichcą monitorować swój cykl miesiączkowydecydują o sobie i chcą
poznać siebie, swoje ciało i swój cyklDane techniczne i dodatkowe informacjePrzechowywanie: Jeśli smartfon jest wyłączony,
zmierzona wartość jest zapisywana i może być przesłana później. Można zapisać do 30 zmierzonych wartości - z datą i
godziną.Czyszczenie: Termometr owulacyjny należy czyścić miękką, czystą szmatką przed i po każdym użyciu. W przypadku plam
można wyczyścić termometr szmatką zwilżoną wodą, alkoholem izopropylowym rozcieńczonym wodą lub szmatką zwilżoną zimną
wodą z mydłem.Końcówka termometru jest elastyczna i pozłacana w celu zminimalizowania reakcji alergicznychWodoodporny
(klasyfikacja IP: IP 67: pyłoszczelny, ochrona przed chwilowym zanurzeniem)Typ: termometr maksymalny, tryb bezpośredniZakres
pomiarowy: 32,00 ° C do 43,99 ° C Dokładność pomiaru: ± 0,05 ° C między 35,00 ° C a 38,00 ° CWarunki pracy: temperatura otoczenia od
10 ° C do 40 ° C, względna maksymalna wilgotność od 15% do 95%Warunki przechowywania i transportu: od -25 ° C do +55 ° C,
względna maksymalna wilgotność powietrza 15% do 95%Bateria: 1 x bateria guzikowa CR2032 3,0 V (standardowa bateria guzikowa -
bardzo łatwa wymiana!); bez rtęci, około 1 rok żywotności bateriiNie zawiera bisfenolu AWaga: 36 gWymiary: 14 cm x 4 cm x 2
cmSposób użyciaJak uzyskać aplikację i jak połączyć ją z moim termometrem owulacyjnym ?Po prostu pobierz aplikację cyclotest
mySense ze sklepu App Store lub Google Play! Aplikacja cyclotest mySense jest dostępna również w języku polskim.Uruchom aplikację i
zarejestruj się (wystarczy kliknąć link „Nie mam jeszcze konta”)Przygotuj kod aktywacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji
(kod aktywacyjny znajdziesz w opakowaniu cyclotest mySense) Skończone!Wymagania systemowe dla aplikacji: przynajmniej iOS 9 lub
Android 6.0 Marshmallow i Bluetooth 4.0.WażneJaką gwarancję mam na cyclotest mySense?Gwarancja producenta wynosi 24
miesiące.SkładnikiOpakowanie zawiera:Monitor płodności cyclotest mySense Termometr owulacyjny z funkcją Bluetooth z pokrywą
ochronną,Kod aktywacyjny aplikacji cyclotest mySense w j. polskimInstrukcja użytkowania w j. polskimProducentAMED Robert
OchędzanFryderyka Chopina 23, lok 305, 62-800 Kalisz(POLSKA)
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