
ПРЕДСТАВЯ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР



ПРЕДСТАВЯНЕ
Какво представлява iFertracker?
iFertracker е клинично тестван продукт, който следи непрекъснато температурата 
на тялото през нощта, за да установи истинската базална телесна температура, за 
която се знае, че се появява преди събуждане.  Проследяването на базалната 
температура е един от начините за изчисляване на точния ден на овулацията.
Овулацията при жените причинява увеличаване на базалната температурата на 
тялото от около 0,25 до 0,5 °C. Тенденцията, която се проявява при жените, е 
по–ниска температура преди овулация и по–високи стойности след нея. Тази 
закономерност се нарича двуфазен модел, който може да се проследява чрез 
съставянето на диаграма и да се използва като информация, за това кога е 
възможно една жена да забременее.
Благодарение на iFertracker жените могат да следят, по комфортен и лесен начин, 
базалната температура и съответно овулацията си, като затова не е необходимо 
да се съобразяват и спазват всички неудобства и условности на стандартния 
метод. 

Как работи?
Устройството се прикрепя в областта на подмишницата с лепенка преди лягане. На 
сутринта събраната информация от устройството се синхронизира чрез Bluetooth с 
мобилно приложение, което представя кумулативно данните чрез лесни за 
разчитане графики и предоставя точни прогнози, както за фертилния период, така 
и за деня на овулация. 
Устройството улавя фините промени в температурата,  което позволява много ясно 
изобразяване в диаграма всички фази от цикъла като: менструация, фоликуларна и 
лутеална фаза, фертилен прозорец и овулацията.
Вече не трябва да се притеснявайте, в случай че се събудите, ставате през нощта, 
въртите се в леглото, само за да можете да измерите точно температурата си. 
Ставането от леглово през нощта не променя крайните резултати, както е при 
стандартния метод за измерване с обикновен термометър, т.к. лепенката придържа 
устройството плътно към Вашето тяло. Можете да спите, без да се притеснявате, че 
измерените резултати за базална телесна температура няма да са точни.

Етапи
Опити за зачеване - Устройството е успяло да помогне на много двойки в 
опитите им за зачеване, които са използвали познати до момента методи и не 
са били ефективни.
Естествено семейно планиране - iFertracker е приложим както за естествения, 
така и за симпто-термалния метод за семейно планиране.
Следене на хормоните по време на бременност - Можете да продължете да 
използвате iFertracker след като забременеете, т.к. подпомага следенето на 
нивата на базовата температура на тялото, който са следствие на хормонални 
промени по време на бремеността.
Завръщате към пълната плодовитост след раждане - Можете да използвате 
iFertracker да наблюдавате хормоните си след бременността и да разберете 
кога Вашите обичайни овулационни цикли са се възстановили от предродилно 
състояние.



НАСТРОЙКИ
1.Първоначално свързване
След като завършите процеса на регистрация и активирате профила си, поставете батерията и се уверете, че Bluetooth-ът на 
телфона Ви е включен.
Отворете приложението, кликнете върху раздела „iFertracker” и натиснете „Link“.
Устройството трябва да бъде намерено за секунди, като екранът показва серийния му номер. 
Въведете серийния номер и активацията е приключила
Съвет: Имайте предвид, че iFertracker не се включва или изключва ръчно. Устройството засича повишаването на температурата, 
за да се включи и понижаването й, за да се изключи.

2.Разположение на устройството
Разположението на устройството е важно за 
точността на измерването и комфорта Ви. 
Необходимо е то да бъде прилепено директно 
под гънката на подмишниците, така че да можете 
да затворите ръката си, но същевременно да е 
възможно най-високо.

3.Въпроси за свързаността на устройството
Устройството не е необходимо да се свързва с телефона Ви 
през нощта!
След първоначалното свързване, Вашият телефон и 
iFertracker се разпознават като устройства. При всяка 
следваща употреба, просто поставете устройството в зоната 
на подмишниците си преди лягане, наспете се, а на сутринта 
отворете приложението и синхронизирайте през Bluetooth-а.

4.Диаграма на базалната телесна температура БТТ
По-долу е изобразена диаграмата на реален потребител, на която може да видите следното:
Розова зона - показва периода на месечния цикъл
Синя зона - показва „безопасния период“ 
Жълта зона - показва периода на фертилния прозорец
Оранжева зона - показва деня на овулация
Съвет: Устройството има функцията да запаметява данните на БТТ за период от 10 дни, така 
че ако забравите да го синхронизирате сутрин, не се притеснявайте, може да го направите и 
по-късно през деня или на следващия ден.

5.Актуализиране на софтуера
Може да се наложи да актуализирате софтуера на продукта, когато го свържете за първи 
път - това отнема около 5-10 минути, но силно го препоръчваме! Актуализацията 
осигурява по-добра свързаност, по-ефикасно използване на батерията, както и още по-
прецизни измервания. 
Включваме допълнителна батерия към всяка поръчка, така че да можете да 
актуализирате софтуера, без да се притеснявате, че ще е необходима замяна.

6.Здравен дневник = повишена точност

Използвайте здравния дневник, особено за данните свързани с цервикалната слуз. 
Всички въедени данни за здравето допринасят за точността на прогнозата на 
фертилния прозорец и деня на овулацията. Също така това може да Ви помогне да 
разчитате по-добре тялото си и да разберете как Вашият цикъл засяга други 
аспекти на здравето Ви. 
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