Használat előtt olvassa el figyelmesen

A TESZT EREDMÉNYÉNEK ÉRTELMEZÉSE

1. Vegye le a rúzs formájú mini
mikroszkóp kupakját.

Átmenet
Termékeny
2. Tartsa lenyomva a világítás Nem termékeny
kapcsolóját és forgassa a fekete színű
optikai egységet addig, amíg élesnek A Fertil Control Light egy kisméretű ovulációs mikroszkóp,
nem látja a képet.
amely a nyálminta vizsgálatával a női ciklus
legtermékenyebb időszakának egyszerű meghatározására
alkalmas. Az eszköz 2 évig használható. Mindennapos
használata javasolt.
3. Húzza ki az optikai egységet a
csőből, de ne csavarja. Távolítsa el a
védő fóliát.

4. Helyezzen cseppnyi nyálmintát a
belső felületére és várjon kb. 15-20
percet a száradásig. Ügyeljen rá, hogy
ne keletkezzenek légbuborékok.

5. Ha a minta megszáradt, helyezze
vissza az optikai egységet a helyére.

6. Nézzen bele a mikroszkópba,
miközben nyomva tartja a világítás
kapcsolóját. Ha esetleg szükséges az
élesség állítása, tekerjen a fekete
színű optikai egységen.

A mikroszkóp pontossága 98%.
Az evés, ivás ill. dohányzás befolyásolhatja a teszt
eredményét ezért célszerű a mintavétellel kb. 2 órát várni
a fenti tevékenységek bármelyike után.
A módszert Dr. Biel és Dr. Papanicolau fedezték fel a 40-es
évek közepén.
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MIRE HASZNÁLHATÓ AZ OVULÁCIÓS MIKROSZKÓP?
Az ovulációs mikroszkópot arra tervezték, hogy
segítségével egyszerűen meghatározhassuk a hónap
legtermékenyebb időszakát nyálminta segítségével.
Az eszköz egyetlen funkciója a legtermékenyebb időszak
meghatározása. Fogamzásgátlás céljára nem alkalmas de
praktikus és könnyen használható eszköz a tudatos
családtervezés támogatására. Tudományosan bizonyított
tény, hogy a spermiumok a méhen belül legfeljebb 72
óráig életképesek, míg a petesejt élettartama 24 óra.
Ezért ciklusonként mindössze 3-4 nap termékeny (az
ovuláció napja és az azt megelőző 2-3 nap).
A MŰKÖDÉSI ELV
A Fertil Control Light mini mikroszkóp 65-szörös nagyítású
lencséket tartalmaz.
Az ovuláció alatt a női szervezet ösztrogén szintje
jelentősen megemelkedik, aminek a hatására a petesejt
kiszabadul a petefészekből. A peteérés rendszerint 14
nappal a menstruációs vérzés előtt következik be.
Az ösztrogénszint a vérben, a nyálban és a vizeletben
hirtelen megemelkedik. Ahogy az ösztrogénszint
emelkedik, a nyálban lévő ásványi sók sokkal könnyebben
kristályosodnak ki és jellegzetes páfrány mintát képeznek,
amely a Fertil Control Light ovulációs mikroszkóppal jól
láthatóak.
Az ovulációt követően a progeszteron szintje nőni fog,
ami megakadályozza a páfrány minta kialakulását, csak
alaktalan elszórt foltok jelennek meg a mikroszkópban.
ELŐNYÖK
 Nincs mellékhatás (semmi nem kerül a szervezetbe).
 Használata nem ütközik morális vagy vallási tilalomba.
 Újra felhasználható, ezért kifejezetten kedvező árú
módszernek számít.
 Használata nem jár kellemetlenséggel.
 Könnyen kezelhető és diszkrét.
 Tiszta és könnyű használat.
 Megbízható.
 Kényelmes és egyszerű.
 Napi
szinten történő használata segít jobban
megismerni a ciklust.
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JAVASLATOK
 A nyálminta minőségét a dohányzás, az alkohol, ill. az
étkezés befolyásolja. Emiatt javasoljuk, hogy a
tesztelést megelőző 2 órán belül tartózkodjék ezen
tevékenységektől.
A mikroszkópot érdemes a délelőtt vagy a délután
közepén használni, amikor a nyál hígabb. Amikor
sűrűbb, a kristályok nehezebben alakulnak ki.
 Gondosan távolítsa el a légbuborékokat a mintából.
 Végezze el minden nap a tesztet, így sokat tanulhat
arról, hogy hogyan alakul a termékenysége a ciklus
során.
 Használat után nedves törlőkendővel tisztítsa meg a
lencsét.
 Az első használat előtt állítsa be a fókuszt. Fordítsa el az
optikai egységet, amíg a kép éles nem lesz.
FIGYELMEZTETÉSEK
 Gyulladások
és szájfertőzések (mandulagyulladás,
fogínytályog, fogínygyulladás stb.) valamint néhány
gyógyszer és hormon kezelés befolyásolhatja az
eredményt.
 A Fertil Control Light nem fogamzásgátlásra, hanem a
női
ciklus
legtermékenyebb
időszakának
a
meghatározására alkalmas eszköz. Az eredmények
helyes értelmezése garantálja a megbízhatóságot.
 Ez az eszköz nem véd a nemi betegségekkel szemben.
Ezzel kapcsolatos kérdésével keresse fel orvosát vagy
nőgyógyászát.
 A mikroszkópot tartsa távol a gyerekektől, mert apró
alkatrészeket tartalmaz.
 A Fertil Control Light megfelel a hatályos szabályoknak.
 Mivel a ciklus hossza több lehet mint 28 nap, a lenti
táblázat 35 napot tartalmaz.
 A készülék gyártója és forgalmazója nem felelős az
eredmények téves értelmezéséért.
 A Fertil Control Light nem alkalmas a változó korban
lévő,
fogamzásgátló
tablettát
szedő
vagy
hormonkezelés alatt álló nők számára. A terhesség után
várjon 2 hónapot mielőtt újra használja a mikroszkópot.
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Példa a termékeny napok alakulására a ciklus során:
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R: menstruáció NF: terméketlen PF: átmenet F: termékeny
Minta táblázat a ciklus nyomon követéséhez:
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