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LADY-COMP komputer cyklu przeznaczony do antykoncepcji
 

Cena: 1 895,00 PLN

Opis słownikowy

Producent VALLEY ELECTRONICS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

LADY-COMP BASIC komputer cyklu

Komputery cyklu serii Lady-Comp to jedyne na rynku oryginalne, i nowoczesne urządzenia medyczne, określające płodność. Komputery
cyklu Lady-Comp precyzyjnie wyznaczają owulacje, dni płodne oraz niepłodne, tym samym stanowią doskonałą formę antykoncepcji. Ich
skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi i wynosi 99,36%.

Ekologiczny komputer cyklu, może stać się twoim osobistym asystentem, dzięki niemu dokładnie poznasz swoje ciało. Dowiesz się w
jakiej fazie cyklu obecnie jesteś. Wystarczy tylko codziennie zmierzyć temperaturę a Lady-Comp sam wskaże owulację, dni płodne i
niepłodne, o czym zostaniesz poinformowana. Teraz możesz bez stresu, strachu, i skutków ubocznych oddawać się miłosnym
uniesieniom.

Bez pigułek, bez plastrów, wkładek, czy zastrzyków w 100% ekologiczny prosty w użytkowaniu i zdrowy. Produkt przeznaczony dla
każdej z nas!

Komputery cyklu dostępne są w trzech wersjach:

Lady-Comp basic

Lady-Comp

Lady-Comp baby
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Wybierz swój idealny model

Lady-Comp basic i Lady-Comp powstały z myślą o kobietach aktywnych seksualnie, odpowiedzialnie myślących o swoim zdrowiu i o
przyszłości. Stanowią doskonałą formę bezpiecznej antykoncepcji, a gdy przyjdzie na to czas mogą być pomocne w planowaniu
potomstwa.

 

Działanie  

Osobiste komputery cyklu Lady-Comp basic oraz Lady-Comp są niezwykle proste w użyciu.

Za pomocą trzech lampek informują co się obecnie dzieje w organizmie:

zielona lampka - oznacza dni niepłodne

czerwona lampka - oznacza dni płodne

czerwona migająca lampka - oznacza owulację

żółta lampka - oznacza naukę urządzenia, bądź brak danych  

Lady-Comp basic i Lady-Comp posiadają możliwość wprowadzenia danych o minionych miesiączkach . Wszystkie dane widoczne są na
czytelnym, podświetlanym, kolorowym wyświetlaczu. A intuicyjne menu urządzenia ułatwia jego obsługę. Jedyne czego wymaga od
Ciebie komputer cyklu to codziennych pomiarów temperatury, im będą one bardziej systematyczne, tym szybciej urządzenie „nauczy” się
Ciebie, a to oznacza więcej zielonego światła.

Aby ułatwić codzienną czynność, urządzenia Lady-Comp basic i Lady Comp posiadają wbudowany zegar z budzikiem, i ikonkę w
kształcie termometru, sygnalizującą konieczność dokonania pomiaru. Dzięki temu na pewno o nim nie zapomnisz. Jeśli z różnych
przyczyn nie możesz zmierzyć temperatury w danym momencie masz 6 godzinny limit czasowy, podążający za pomiarami. (3 godziny
przed i 3 godziny po godzinie ostatniego pomiaru).

Temperaturę mierzymy zaraz po przebudzeniu zawsze w tym samym miejscu pod językiem, przez ok 30-40 sekund, dołączonym do
zestawu bardzo dokładnym sensorem. Jednostkę pomiaru temperatury można ustawić indywidualnie (°F lub °C ). Rodzaj wybranej
jednostki nie wpływa na wskazania urządzenia.

Oba modele Lady-Comp basic oraz Lady-Comp pokazują prognozę płodności na kolejne 6 dni

 

Lady-Comp basic to podstawowa wersja modelu Lady-Comp, posiada najważniejszą funkcję urządzeń czyli, określa płodność
użytkowniczki na podstawie codziennych pomiarów temperatury, tak jak wyższe modele ma wgraną bazę danych miliona cykli i
wykorzystuje to samo oprogramowanie. Skuteczność tego modelu również wynosi 99,36% i jest potwierdzona badaniami.  

 

Różnice  

Lady-Comp

Posiada dodatkowe funkcje i tym różni się od Lady-Comp basic

Kalendarz - Lady-Comp wyposażony jest w kalendarz na którym zaznaczone są kolorami poprzednie wskazania płodności oraz
prognozy miesiączek.

Folder/Statystyka cyklu - dla kobiet, które chciałyby bardziej zagłębić się w swoją naturę, Lady-Comp posiada tzw. statystykę cyklu, gdzie
w odpowiedniej zakładce można znaleźć informacje o:

ilości wszystkich zapamiętanych przez urządzenie cykli
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średniej długości cyklu,

średnim wzroście temperatury po owulacji

zakresie owulacji, czyli tym jak regularnie występuje jajeczkowanie.

długości fazy lutealnej

cyklach bezowulacyjnych

 

Ponadto wszystkie zgromadzone dane o płodności danej użytkowniczki widoczne są na wykresie

Ponadto model Lady-Comp wzbogacony jest o możliwość wprowadzenia własnych notatek, odnośnie np. przyjmowanych leków,
spożywanego alkoholu, czy plamień

Jeśli zechcesz stosować Lady-Comp jako pomoc w planowaniu poczęcia, możesz to robić bez zmiany jakichkolwiek ustawień, bądź
przekształcić go do Lady-Comp baby wzbogacając urządzenie o dodatkowe funkcje przydatne przy staraniu się o dziecko.

Zarówno Lady Comp basic jak i Lady Comp uż po 15 dniach od owulacji wskażą prawdopodobną ciążę zauważysz to poprzez
jednoczesne miganie kolorowych lampek. Jeśli po 18 dniach od jajeczkowania wszystkie kolorowe lampki będą świeciły jednocześnie
oznacza to, że ciąża została potwierdzona przez komputer cyklu.

Gdyby jednak w czasie twojego cyklu nie wystąpiła owulacja, wówczas do momentu pojawienia się miesiączki palić się będzie czerwona
lampka.

Oba modele mają możliwość wykonania samodzielnego wydruku danych zapisanych w urządzeniu.

Więcej informacji na temat sposobu w jaki działają komputery cyklu można znaleźć w artykule: Jak stosować Pearly, Lady-Comp basic,
Lady-Comp i Lady-Comp baby?

 

Skład  

Urządzenia Lady-Comp basic i Lady-Comp w zestawie posiadają :

urządzenie wraz z bateriami (akumulatorkami)

kabel USB

etui

instrukcję obsługi w języku polskim

kartę gwarancyjną

broszurki
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