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Naturalne metody rozpoznawania płodności

Klasyczne, naturalne metody rozpoznawania 

płodności opierają się na obserwacji 

biomarkerów - wskaźników płodności. 

Samoobserwacja może dotyczyć pojedynczego, 

lub kilku parametrów, co prowadzi w efekcie do 

stosowania jednej z poniższych metod.
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 Termiczna, 

 Obserwacja śluzu Billingsów,

 Metody objawowo-termiczne: angielska podwójnego

sprawdzenia, Rötzera, Kippley, Teresy Kramarek,

 Komputerowe, wieloparametrowe analizy wskaźników

płodności. 

Metody naturalne
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• Prostota obserwacji

• Szybkość pomiarów

• Dokładność i obiektywność pomiarów

• Rejestracja danych

• Łatwość archiwizacji

• Ułatwienie analizy danych

• Wygoda

• Zaangażowanie męża

Dlaczego dążymy do automatyzacji w NPR
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 Testery (pH śluzu, LH w moczu, jakości plemników),

 Urządzenia

- pozwalające na pomiar, obserwację, ew. rejestrację

i prezentację  wskaźników płodności.

- pozwalające na pomiar i rejestrację wskaźników 

płodności oraz ich analizę i interpretację,

 Programy komputerowe na komputery stacjonarne PC, 

laptopy, tablety czy smartfony itp. (Android, iOS)

 Gromadzenie i analiza danych w internecie

Nowe technologie w NPR
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Metoda
Wskaźnik Pearla

praktyczny*

Sterylizacja męska 0,05

Metody objawowo-termiczne 0,2

Sterylizacja kobieca 0,4

Komputery i urządzenia elektroniczne** 0,64-5,0

Laktacyjna niepłodność poporodowa 

(LAM; pierwsze 6 miesięcy)
2,0

Pigułki 2,0-5,0

Wkładka wewnątrzmaciczna 2,0-5,0

Prezerwatywa 2,0-15,0

Metoda Billingsa 4,0

Stosunek przerywany 9,0

Bez stosowania żadnych środków 80

*  liczby nieplanowanych ciąż, w przeliczeniu na 100 kobiet, do których doszło w ciągu 

1 roku stosowania metody z uwzględnieniem błędów  jej stosowania. Wg.

Troszczyński M. (red.). Rozpoznawanie płodności. PSNNPR, Warszawa, 2009.

** wg. producentów urządzeń.

Wskaźnik Pearla (PI) zależnie od metody
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Pomiary podstawowej 

temperatury ciała
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Geratherm

Klasyczny termometr owulacyjny bezrtęciowy (gal) 

z lupą odczytową. Czas pomiaru co najmniej 4min. 

Rozdzielczość i dokładność pomiaru ± 0,1 C.

Cena ~50zł.

www.geratherm.pl
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Wykresy w moim autorskim programie sprzed 30 

lat (Basic) do archiwizacji i ręcznej analizy danych

wyglądały jw. T.D.Praccy



Pomiary temperatury 

Tylko termometry owulacyjne!

 dokładność ≤ ± 0,1ºC (powtarzalność pomiarów),

 rozdzielczość - najmniejsza jednostka mierzona

 czas pomiaru; informacja o końcu pomiaru beep,

• pamięć wyników, 

• przypominanie o pomiarze

(foto T.Pracki)

Proszę rozróżnić - rozdzielczość termometru np. 0,01 C, 

a dokładność pomiaru temperatury np.  0,05 C.

Sprzedawcy nagminnie to mylą!  
T.D.Praccy



Wszelkie pomiary termometrami bezdotykowymi (IR)

oraz pomiary pod pachą,

ze względu na niedokładność pomiaru,

nie mogą być w NPR stosowane! 
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Prawidłowy pomiar temperatury

 Jak - postępować zgodnie z Instrukcją obsługi!

 Ile - czas trwania pomiaru – albo do ostatniego sygnału (beep*), 

albo do pełnego ustalenia wskazań (Sposób sprawdzenia

praktycznego opisano na następnej stronie). Wybrać i stale

stosować ten sam sposób pomiaru.

Gdzie – pomiaru temperatury wnętrza ciała - pochwa, odbyt, usta

(jeśli w ustach to głęboko pod językiem, w tym samym miejscu, po

tej samej stronie, bez ruchu termometru). Wybrać stałe miejsca

pomiaru. 

Kiedy - bezpośrednio po obudzeniu, bez wstawania, bez picia 

i jedzenia, po kilkugodzinnym śnie, o tej samej godzinie (±30min.).

 Uwagi - Zaznaczyć wszelkie nieprawidłowości i sytuacje nietypowe

(choroba, alkohol, zmiana godziny pomiaru).T.D.Praccy



Sprawdzenie praktycznie czas trwania pomiaru 

temperatury PTC

Będąc w spoczynku, rozpoczynamy pomiar temperatury 

trzymając stabilnie termometr w ten sposób, by w lusterku, lub 

jeszcze lepiej z udziałem męża, obserwować na bieżąco 

wskazanie temperatury. 

Po ostatnim sygnale akustycznym zakończenia pomiaru 

(beep) zapisujemy wskazanie temperatury. Patrząc na zegarek 

notujemy temperaturę dalej, co kolejne 30s. do 5min.

Powtarzamy pomiary minimum trzykrotnie w odstępach 

kilkuminutowych, wyjmując termometr w celu ochłodzenia. 
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Sprawdzenie praktycznie czas trwania pomiaru 

temperatury PTC cd.

Jeśli wskazanie temperatury nie ulegało dalszej zmianie po 

sygnale akustycznym (beep) i wyniki dla kilku prób były takie 

same, lub różniące się minimalnie, termometr nadaje się do 

pomiarów i przyjmujemy dowolną chwilę od momentu 

zakończenia sygnału akustycznego (beep) jako minimalny 

czas trwania pomiaru. 

Jeśli wskazania temperatury uległo zmianie po sygnale 

akustycznym (beep) i wyniki dla kilku prób były takie same, lub 

różniące się minimalnie, przyjmujemy dowolną chwilę od 

momentu ostatniej zmiany temperatury jako minimalny czas 

trwania pomiaru. 

W przeciwnym razie, musimy postarać się o inny termometr.   
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Microlife MT16c2
Dokładność pomiaru 0,1 C.

Pamięć - 1 pomiar.

Wyłącznik automatyczny.

Dźwięk końca pomiaru –

ostatni z 8x beep, co oznacza, 

że przyrost temperatury był 

mniejszy niż 0,01 C w czasie 

ostatnich 8s.

Cena  ~10zł.

Wykonano testy 5-ciu pomiarów 

temperatury w ustach w tym 

samym miejscu. Przed każdym 

kolejnym pomiarem umieszczano 

termometr na kilka minut w wodzie 

w temp. ~20 C celem 

wychłodzenia. Wyniki:

- po zakończeniu beep (~120s) 

uzyskano wyniki 36,64-36,74 C.

- po 3,5min. temperatura się 

ustabilizowała na wartości 

36,82-36,88 C i nie ulegała dalszej 

zmianie. 

Nie pozwoliłem żonie korzystać 

z tego termometru!

(foto T.Pracki)

T.D.Praccy

www.microlife.pl



Geratherm GT3230
termometr owulacyjny 
z elastyczną końcówką.

Dokładność pomiaru 0,1 C.

Pamięć - 10 pomiarów.

Wyłącznik automatyczny.

Dźwięk końca pomiaru - ostatni 

z 4x beep oznacza, że nie było 

istotnego przyrostu temperatury 

w czasie ostatnich 10s. Pomiar  

należy kontynuować jeszcze co 

najmniej przez 1min. 

Cena ~30zł.

(foto T.Pracki)

T.D.Praccy

www.geratherm.pl

Wykonano testy 5-ciu pomiarów 

temperatury w ustach w tym 

samym miejscu. Przed każdym 

kolejnym pomiarem umieszczano 

termometr na kilka minut w 

wodzie w temp. ~20 C celem 

wychłodzenia. Wyniki:

- po zakończeniu beep (~20s) 

uzyskano wyniki 36,01-36,37 C. 

- po 2min. temperatura się 

ustabilizowała na wartości 36,70-

36,86 C i nie ulegała dalszej 

zmianie. 

Nie pozwoliłem żonie korzystać 

z tego termometru!



T.D.Praccy

Testy powyższych, nowych termometrów,  

prowadzone w warunkach laboratoryjnych 

w wodzie dały podobne wyniki.



Ovulation Computer (1991) - pierwszy kalkulator do pomiaru 

temperatury metodą NPR (wykorzystywał do analizy co 

najmniej 3 ostanie cykle). Pamięć pomiarów, wykresy. Służył 

głównie do prognozowania zajścia w ciążę (~700zł). PI=5. 

www.vitamall.com
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ATOs J5M to automatyczny termometr owulacyjny, który 

mierzy podstawową temperaturę ciała w pochwie w czasie 

trwania snu. (zbudowany na bazie Microlife MT1622). 

Pamięć - 1 pomiar. Cena ~250zł. 

www.nprtech.ehost.pl

T.D.Praccy



Citizen CT915 
Dokładność pomiaru 0,05 C.

Czas pomiaru - brak informacji.

Pamięć - 120 pomiarów.

Wyłącznik automatyczny.

Dźwięk końca pomiaru.

Dźwięk przypominający o pomiarze.

Cena (~200zł) obecnie nieprodukowany.
T.D.Praccy



Bioself - tester płodności 
Pomiary temperatury pod językiem, w pochwie, odbycie. 

Czas pomiaru 120 s. PI≤5,0. Wprowadzanie informacji o 

początku miesiączki. Pamięć temperatury 360 dni i długości 

12 cykli. Transmisja danych poprzez telefon. Cena ~495zł. 

www.bioself.com
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AET-F101

Dokładność pomiaru 0,05 C.

Czas pomiaru - 120s.

Pamięć - 60 wyników temperatury 

oraz data i czas pomiaru.

Alarm - przypominanie o pomiarze. 

Dźwięk końca pomiaru. Wyłącznik 

automatyczny. Cena ~100zł 

(jeszcze niedostępny w Polsce, 

dostępny na www.amazon.com).

www.aliexpress.com

T.D.Praccy



Pomiary wskaźników płodności 

wraz z ich interpretacją i analizą
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Cyclotest 2 plus
Pomiary temperatury podjęzykowej. Możliwość 

wprowadzania obserwacji śluzu lub wyników testów 

owulacyjnych LH, wyjście  na komputer, budzik. PI≤3,0. 

Cena ~700zł.

Cyclotest Baby (dane jw.)

Szansa zajścia w ciążę rośnie o ~50%. Cena ~780zł.

www.cyclotest.pl
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Lady-Comp 
Pomiar temperatury, podjęzykowej.

Czas pomiaru 40s. Interfejs komputerowy.

Samouczenie cykli. Baza danych 1 mln. cykli. 

Dokładność pomiaru ± 0,01 C. 

Cena ~1600zł. PI = 0,64?

Baby-Comp (dane jw.). 

Możliwość prognozowania poczęcia 

dziecka (szanse rosną o ~50%). Cena ~2500zł.

www.lady-comp.ch
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Pearly
Pomiary temperatury podjęzykowej. 

Dokładność pomiaru ± 0,01 C. Czas pomiaru 40s. 

Samouczenie cyklu; baza danych 1 mln. cykli. 

Cena ~1200zł. PI = 0,64?

www.lady-comp.ch
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Persona
Pomiary poziomu hormonów: 

estrogenów i luteinizującego 

LH oraz estradiolu w moczu. 

PI=6. Cena ~420zł + paski

www.verhutung.clearblue.com  

www.persona.info
(foto T.Pracki)
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DuoFertility - monitor płodności
Szansa zajścia w ciążę rośnie o ~50%.

Całodobowy lub nocny (≥2 godz.) pomiar temperatury ciała 

bezprzewodowym czujnikiem przyklejonym do skóry

(niezgodne z NPR, niewiarygodność pomiaru!). Pomiar 

temp. 2500x/dobę. Połączenie z komputerem oraz wsparcie 

ekspertów poprzez internet (1 rok). Cena ~2500zł.

Wszczepiane chipy -

stały, dokładny pomiar 

wewnątrz ciała!?

www.techcrunch.com

www.duofertility.com

T.D.Praccy



OV-Watch
Pomiar stężenia chlorków na powierzchni skóry. Wymienne 

czujniki. Jako ciekawostka - brak bliższych danych. 

www.uspharmacist.com
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OvaCue

Szybki (5s.) pomiar konduktancji śluzu 

i śliny (zmiany stężenia elektrolitów). 

PI=1,7. Cena ~1350zł.

Dodatkowy czujniki temperatury                 

o czasie pomiaru 20s. i dokładności

0,05 C w cenie ~100zł. T.D.Praccy

www.ovacue.com



OvaGraph
Program na Androida, ale współpracujący z 

zewnętrznymi czujnikami, oparty o 

następujące metody analizy do wyboru:

• NPR (PTC),

• FAM (Fertility Awareness Method - „metoda

oparta na świadomości płodności”)

• ręczna.

PI - ? Wiele wprowadzanych parametrów, 

ale tylko same wykresy bez ich analizy. 

Dane na serwerze dostępne dla PC.

Dodatkowe czujniki pomiarowe OvaCue:

temperatury (~100zł.) oraz konduktancji 

śluzu i śliny (~1600zł.), działające jednak 

tylko dla metody FAM.

www.fairhavenhealth.com
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(Programy komputerowe 

na komputery stacjonarne, 

przenośne oraz tablety)
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Ctlife 

(różne metody - Windows)

www.ctlife.eu

Przykładowe 

programy

(Android, Windows…)

do rejestracji 

wskaźników płodności, 

analizy, wizualizacji i  

archiwizacji danych 

cykli, także na 

serwerze.

T.D.Praccy

Fertility Friend Tracker

WomanLog kalendarz

Kalendarz miesiączka

www.play.google.com



Kalendarz menstruacyjny

T.D.Praccy

Kobiecy kalendarzClue - Period Tracker

Period Tracker

www.play.google.com

Ovuview



Ovuview 

Interesujący program 

(Android) do automatycznej 

interpretacji cykli oparty o 

kilka metod. Przeznaczony na 

smartfony, tablety itp.

Zapewnia wieloparametrową 

analizę danych, ich 

przechowywanie, przesyłanie, 

statystyki i wykresy. 

Przypomina o pomiarze 

temperatury ciała. 
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Ovuview - przykład zapisu i interpretacji cyklu.
T.D.Praccy




