
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KEDVES TRACKLE FELHASZNÁLÓ!
Köszönjük, hogy a trackle-t választottad. 
A trackle egy olyan rendszer, ami segít pontosan meghatározni az éppen 
aktuális állapotod a ciklusodban. Ez az információ egy megbízható alap-
ként szolgálhat tudatos és felelős döntést hoznod, bármi legyen is a célod: 
ha babát tervezel, a trackle segít behatárolni a leginkább termékeny na-
pokat; ha viszont fogamzásgátlás a cél, akkor megmutatja, melyek azok a 
napok, amikor érdemes valamilyen fogamzásgátlási módszert alkalmaznod 
vagy kerülnöd a hüvelyi együttlétet.

A trackle rendszere egy SZENZORBÓL, egy TÁROLÓDOBOZBÓL és egy 
Android vagy iOS eszközön futó MOBILALKALMAZÁSBÓL áll.

A trackle használata előtt kérjük, olvasd el figyelmesen a felhasználói in-
formációkat és biztonsági előírásokat. Ha bármilyen további kérdésed me-
rülne fel, fordulj hozzánk bizalommal: INFO@TRACKLE.DE

CIKLUSINFORMÁCIÓK
A nők egy ciklus során körülbelül 7 napon keresztül termékenyek: 5 napig 
az ovulációt megelőzően, majd további 48 óráig az ovulációt követően. Így 
tehát, ha tudod az ovulációd pontos napját, akkor könnyen meghatároz-
ható az adott ciklusban a termékenység időintervalluma is. Ovulációkor 
minden nő alap-testhőmérséklete megemelkedik 0,2 – 0,6° C-kal. Ha ezt a 
hőmérséklet-növekedést sikerül beazonosítani, tudni fogod, hogy együtt-
létkor – az éppen aktuális szándékodtól függően – szükséges-e védekezni 
vagy sem.

ELSŐ HASZNÁLAT
A trackle kicsomagolása után először is győzödj meg róla, hogy mindent 
megtalálsz a csomagban:
•  a szenzort,
•  a tárolódobozt,
• valamint a használati utasítást.

MIELŐTT BEÜZEMELNÉD A SZENZORT, töltsd le a trackle mobilalkalma-
zást a Google Play áruházból vagy az Apple App Store-ból.

Ezután – követve az applikáció útmutatását – egy felhasználói fiókot szük-
séges létrehoznod, amin keresztül az adataidat a későbbiekben kezelni tu-
dod. Az alkalmazás végigvezet a regisztrációs folyamaton. Ellenőrizd, hogy 
a mobiltelefonod Bluetooth-funkciója bekapcsolt állapotban van-e, illetve 
hogy megfelelő-e az internetkapcsolat az eszközön. 

Amint elkészült a felhasználói fiókod, az alkalmazás kéri a szenzor hozzá-
adását a fiókhoz.

Amennyiben Android telefonod van: az aktív Bluetooth- és internetkap-
csolat mellett fontos, hogy aktiváld a helyhozzáférési funkciót is az esz-
közön, és engedélyezd a trackle applikáció hozzáférését a tartózkodási 
helyedhez.

Bekapcsoltad a Bluetooth-t a telefonodon? Ha ez megvan, vedd ki a 
szenzort a tárolódobozból, majd helyezd vissza, ezáltal az alkalmazás és 
a szenzor kapcsolódni fognak egymáshoz. Ellenőrizd, hogy a mobiltelefon 
és a tárolódobozban lévő szenzor egymás közvetlen közelében vannak-e. 
Amint a két eszköz megtalálja egymást, párosítani tudod őket az alkalma-
záson belüli megfelelő gomb megnyomásával.

A szenzort így most már sikeresen hozzáadtad a fiókodhoz, és készen áll a 
használatra. A mobilalkalmazással kapcsolatban további információkat „A 
trackle applikáció” című fejezetben olvashatsz.

HOGYAN MŰKÖDIK A SZENZOR LED VILÁGÍTÁSA?
A trackle szenzoron találsz egy piros LED-et, ami a szenzor megfelelő mű-
ködését jelzi:

LED KÓDOK JELENTÉSE

A LED RÖVIDEN VILLOG KÉTSZER
Tedd a szenzort a tárolódobozba. A szenzor elkezdi továbbítani a 
hőmérsékletadatokat az alkalmazásba.

A LED RÖVIDEN VILLOG HÁROMSZOR
Kivetted a szenzort a tárolódobozból. Ekkor a szenzor elkezdi a 
hőmérsékletmérést.

A LED HOSSZAN VILLOG HÁROMSZOR
A szenzor készen áll a mobilalkalmazással való párosításra.

A LED VILLOG EGYSZER, MAJD FELVILLAN KÉTSZER EGYMÁS UTÁN
A szenzor adattára megtelt. A következő mérés előtt az alkalma-
zásba szükséges átmenteni az adatokat, hogy ismét legyen hely 
az új mérési adatok számára.

A LED FELVILLAN KILENCSZER EGYMÁS UTÁN
A szenzor életciklusa végére ért, csere szükséges.

A TRACKLE HASZNÁLATA
A szenzor beüzemelés után rögtön kész is a használatra. Az eszköz viselése 
alvás közben történik – kivéve menstruáció alatt. 

VEDD KI A SZENZORT A TÁROLÓDOBOZBÓL, MAJD HELYEZD FEL A 
HÜVELYEDBE
Az első használat előtt alaposan tisztítsd meg a szenzort tiszta vízzel. 

Mielőtt a hüvelyedbe helyeznéd, győződj meg róla, hogy a szenzor teljesen 
ép és sérülésmentes. Amennyiben a külső borítás sérült vagy elváltozás 
látható rajta, vagy akár a belsejében látszik sérülés, a szenzort nem szabad 
használni!

Helyezd a szenzort a hüvelyedbe úgy, mint egy tampont. Amint az eszköz 
eléri a megfelelő pozíciót, már nem is érezhető a jelenléte.

A szenzor ezután érzékeli az állandó hőmérsékleti értékek alapján a be-
helyezést, és rövid időközönként mérni kezdi az alap-testhőmérsékletet. 
Amíg a szenzor a hüvelyben van, folyamatosan mér, és tárolja – de nem 
továbbítja – az adatokat.
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A SZENZOR VISELÉSE 
A szenzort éjszaka, alvás közben szükséges viselni. A sikeres alap-testhő-
mérséklet méréséhez (ez a pihenő állapotban mért legalacsonyabb hőér-
ték) a szenzort legalább 4 órás alvási cikluson keresztül szükséges viselni. 
Ez nagyon fontos, ugyanis a testhőmérséklet csak tényleges alvás során 
esik le a lehető legalacsonyabb értékre, pihenés közben nem.

A szenzort nyugodtan kiveheted és visszateheted a viselési idő alatt, pl. 
szexuális együttlét esetén, vagy ha éppen mosdóba kell menned éjszaka. A 
mérési folyamat megszakítása után a szenzor ugyanúgy folytatja a műkö-
dést, miután visszahelyezted.

Elővigyázatossági okokból javasoljuk, hogy wc-használat előtt távolítsd el 
a szenzort.

A SZENZOR ELTÁVOLÍTÁSA
Reggel ébredés után távolítsd el a szenzort. Ehhez egy számodra kényel-
mes pozícióban nyúlj két ujjal (a hüvelyk- és mutatóujjaddal) a hüvelyedbe, 
és fogd meg a szenzor alját. Ha nem éred el az eszközt, akkor könnyen 
lejjebb tudod tolni egy kis alhasi nyomással (úgy, mint vécézésnél). 

Amennyiben még mindig nehézkesnek 
érzed eltávolítani, próbálj meg guggoló 
pózban tovább nyomni alhasból és így 
elérni az eszközt. A szenzor nem tud 
„eltűnni”, felcsúszni vagy bármilyen 
kárt okozni a hüvelyben – ha elsőre 
nem sikerül az eltávolítása, próbáld 
meg kicsit később. Egy kis gyakorlással 
hamar rutinná válik a folyamat. 

A szenzor kivétele után öblítsd le ala-
posan tiszta vízzel, ami elegendő ah-
hoz, hogy az eszköz a következő estén 
már használatra készen álljon. 

ADATTOVÁBBÍTÁS
A szenzor az éjszaka során folyamatosan méri a testhőmérsékletedet, a 
mért értékeket pedig eltárolja a belső memóriájában. Az összegyűjtött 
adatok kiértékeléséhez másnap reggel szükséges ezeket vezeték nélküli 
kapcsolattal továbbítani a mobiltelefonodra.

1. Ellenőrizd, hogy a telefon Bluetooth-funkciója bekapcsolt állapotban 
van-e, lehetővé téve ezzel a vezeték nélküli kapcsolatot a telefon és a 
szenzor között.

2. Ellenőrizd a megfelelő internetkapcsolatot a telefonodon.

3. A szenzort helyezd a tárolódobozába, ezáltal az eszköz mérési módról 
adattovábbítási módra vált. Ezt onnan is láthatod, hogy a LED kétszer 
villog.

4. Ezután nyomon követheted az adattovábbítás folyamatát a trackle al-
kalmazásban. Amennyiben az adatok szinkronizálása nem történik meg 
azonnal (pl. azért, mert nem megfelelő az internetkapcsolat), az appli-
káció ezt jelzi Neked. Természetesen ez nem jelent problémát, mivel a 
szenzor néhány napon keresztül képes tárolni az adatokat. Amint újra 
megfelelően kapcsolódni tud a mobilalkalmazáshoz, rögtön továbbítja 
az adataidat.

MILYEN GYAKRAN SZÜKSÉGES VISELNI A TRACKLE-T?
Kezdetben lehetőség szerint minden este szükséges viselni a szenzort an-
nak érdekében, hogy minél több értékelhető adatot gyűjtsön a ciklusról. 
Menstruáció alatt természetesen nem szükséges viselni. Amint megszűnik 
a vérzés, elkezdheted használni a trackle-t, de legkésőbb a menstruációs 
ciklus 5. napján. Amennyiben még mindig van vérzésed az 5. napon, hasz-
náld a szenzort intimbetéttel kiegészítve. A vér nem tud bejutni a szenzor-
ba, egyszerűen csak elfolyik mellette az eszköz viselése közben.

HIGIÉNIA ÉS JAVASOLT TISZTÍTÁS
A szenzor használata előtt alaposan moss kezet, és a szenzort is mosd meg 
tiszta vízzel. Tisztítószeres speciális lemosás nem szükséges.

Gombás hüvelyfertőzés esetén az alábbi teendők szükségesek:
•  A fertőzés időtartama alatt a szenzort nem szabad használni.
•  Először a fertőzést szükséges véglegesen kikezelni nőgyógyász segítsé-

gével.
•  A szenzor fertőzés utáni újbóli használata előtt szükséges fertőtleníteni 

az eszközt: ehhez használj 96 %-os gyógyszertári alkoholt, majd öblítsd 
le alaposan vízzel.

•  A szenzor teljes 2 éves élettartama alatt a fenti fertőtlenítési folyamatot 
legfeljebb 20-szor szabad elvégezni. 

ÉLETTARTAM ÉS TÁROLÁS
A szenzor applikációval való első párosításától számítva 2 éven keresz-
tül használható. Amikor az akkumulátor feszültsége már nem elegendő a 
biztonságos működéshez, a szenzor automatikusan kikapcsol. A mobilal-
kalmazás az élettartam végének közeledtét előre jelzi, így szükség esetén 
időben meg tudod rendelni az új trackle szenzorod. 

Az első használatbavétel (párosítás) előtt – tehát még használaton kívül 
– 2 évig tudod tárolni az eszközt. A végső dátum, ameddig a szenzor hasz-
nálható, a csomagoláson található.

Amennyiben hosszabb ideig nem tervezed használni a szenzort, tedd a 
tárolódobozába, így az akkumulátor sem használódik feleslegesen, és a 
szenzort is biztonságban tudhatod a környezeti behatásoktól.

A SZENZOR CSERÉJE
Amikor a szenzor elérte használhatóságának végét, a tárolódobozból kivé-
ve a rajta található LED egymás után kilencszer felvillan. Ekkor szükséges 
visszaküldened nekünk a terméket. Amennyiben van még rajta tárolt adat, 
azt töröljük, majd üzemen kívül helyezzük az eszközt.

Az adatok
MENTÉSE

agy szerverre
TÖRTÉNIK

TEDD VISSZA
a szenzort

a dobozába

A szerver
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VISSZAKÜLDÉSI CÍM:
trackle GmbH
Bertha-von-Suttner-Platz 1–7
53111 Bonn
Email elérhetőség: info@trackle.de

A TRACKLE APPLIKÁCIÓ
A trackle egy egyszerű és könnyen átlátható alkalmazás, mely folyama-
tos fejlesztés alatt áll. Kérünk, jelezd nekünk, ha bármilyen ötleted vagy 
javaslatod van az alkalmazás fejlesztésével kapcsolatban az info@trackle.
de email címen.

FONTOS: A trackle csapata különös figyelmet fordít az adatvédelemre. 
Ezért a regisztrációkor megadott jelszóra mindig szükséged lesz az adataid 
eléréséhez. A jelszó nélkül senki nem érheti el az adataidat, még a gyár-
tó sem. Kérünk, hogy ezt a jelszót jegyezd fel magadnak, és biztonságos 
helyen tárold.

AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA
ALAP INFORMÁCIÓK
Az alkalmazás pirossal jelöli a menstruációs adatokat, zölddel a termékeny 
szakaszt, az ovulációt pedig sárgával. A ciklusadatok előrejelzése halvány 
színnel jelenik meg – amint a mérési adatok vagy az általad bevitt infor-
mációk megerősítik az erlőrejelzést, az alkalmazás ezt erős színnel jelöli.

Az értékelhető eredmények érdekében az 5. ciklusnapon szükséges elkez-
deni a mérést: HASZNÁLD A TRACKLE SZENZORT MINDEN ÉJSZAKA, 
VALAMINT MINDEN NAP VIZSGÁLD MEG A MÉHNYAKNYÁKODAT IS. 
Ez a két adat mindenképpen szükséges a helyes kiértékeléshez.

Ha nem észlel ovulációt, a rendszer elővigyázatossági okokból továbbra 
is termékeny időszakot jelez, mindaddig, amíg a menstruációra vonatkozó 
információ feljegyzése meg nem történik.

AZ ELSŐ CIKLUS
A szenzorral való első párosítás után az alkalmazás készen áll az adataid 
rögzítésére. Amennyiben tudod az utolsó menstruációd időpontját, írd be 
az applikációba a megfelelő naphoz a vérzés erősségének jelölésével. Az 
első trackle mérési ciklus a menstruációs adatok rögzítésével kezdődik. 
Amint ez megvan, és a rendszer rögzíti az első adatod, láthatóvá válnak a 
ciklussal kapcsolatos előrejelzések is. Minél több ciklusadat kerül a rend-
szerbe, annál precízebb lesz az előrejelzés.
A termékeny szakasz hossza a bevitt adatok, az alkalmazás használata és 
a ciklus függvényében változik, a szimptotermális módszer szabályainak 
megfelelően. Amennyiben kérdésed merülne fel, fordulj hozzánk bizalom-
mal az info@trackle.de email címen.

TOVÁBBI ADATOK RÖGZÍTÉSE

MÉHNYAKNYÁK
A testhőmérsékleten kívül rendkívül fontos a méhnyaknyák jellemzőinek 
rögzítése is a rendszer helyes adatelemzése érdekében. 
A méhnyaknyák a köztudatban leginkább „folyásként” ismert – bár ez egy 
teljesen természetes és egészséges jelenség. Ezt a nyákot a méhnyak mi-
rigyei termelik, hogy elzárja a méhszájat és ezáltal megelőzze, hogy esetleg 
baktériumok a méhnyakcsatornába juthassanak. A termékeny szakaszban 
a méhnyaknyák folyósabbá válik, elősegítve ezzel a spermiumok könnyebb 
haladását és így a megtermékenyülést is.

A fentiek értelmében, ha megvizsgálod a méhnyaknyákod sűrűségét, 
egyúttal arra is tudsz következtetni, a ciklusod mely szakaszában tartasz 
éppen. Minél közelebb jársz az ovulációdhoz, annál nagyobb mennyiségű 
nyák termelődik, valamint átlátszóvá, nyúlóssá, síkossá és „tojásfehérjés-
sé” válik. Néha akár egészen vízszerű is lehet az állaga ebben a fázisban.

A méhnyaknyák mintázata egyedi minden nőnél – vannak olyanok, akik 
nagyon száraz érzettel kezdik a ciklusukat és a termékeny szakaszban is 
csak a sűrű állagot éri el a méhnyaknyákuk, míg mások egyértelműen fo-
lyósabb, vizesebb nyákot tapasztalnak az ovulációjuk környékén. Minden 
esetben azonban észlelhető egyfajta „fejlődés”, felépülés a nyákban egyér-
telmű csúcs ponttal, ami aztán szépen fokozatosan alábbhagy.

A méhnyaknyákot a hüvelyed kézzel vagy papírral való megtörlésekor ész-
lelheted, illetve időnként akár a fehérneműdön vagy a vécében is láthatsz 
nyákdarabkákat. A vizsgálatához használhatsz egy kis wc papírt a hüvely-
bemenetnél, és így meg tudod figyelni a nyák milyenségét. Az önvizsgálat 
után a trackle alkalmazásban tudod rögzíteni a nyák megfigyelt jellemzőit.

A MÉHNYAK POZÍCIÓJA ÉS KEMÉNYSÉGE 
A termékeny szakasz közeledtével a méhnyak helyzete változik: ilyenkor 
magasabban helyezkedik el és sokkal puhább, mint a ciklus legelején. Ezért 
a méhnyaknyák megfigyelése mellett vagy helyett a méhnyak pozícióját 
is érdemes ellenőrizni. Ehhez egyszerűen csak az ujjadat szükséges hasz-
nálnod. Előfordulhat, hogy egy tampon felhelyezéséhez képest a méhnya-
kadat sokkal lejjebb találod meg, így hasznos lehet guggoló helyzetben 
próbálkozni az önvizsgálattal.

A trackle rendszer szempontjából mindegy, hogy a méhnyak pozícióját 
vagy a méhnyaknyák jellemzőit rögzíted az alkalmazásban, a lényeg, hogy 
valamelyiket a kettő közül rögzítsd és a bevitt adatok értékelhetőek legye-
nek. Amennyiben nincs méhnyaknyákod, érdemes a méhnyak helyzetét 
meghatározni, ellenkező esetben a fontos információk hiánya befolyásol-
hatja a ciklussal kapcsolatos előrejelzések pontosságát.

ZAVARÓ TÉNYEZŐK
Zavaró tényezők olyan körülmények lehetnek, melyek befolyásolhatják az 
alap-testhőmérsékletet. Ha úgy érzed, egy mérést inkább nem szeretnél 
az érvényes értékek közé számítani, mert például aznap sok alkoholt fo-
gyasztottál vagy éppen betegnek érzed magad, akkor jelöld ezt az értéket 
„kérdőjelesnek” az alkalmazásban – így ez a mérés nem számít majd bele 
a kiértékelésbe.

ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ
•  A trackle szenzor otthoni használatra készült.
•  A trackle szenzort a hatályos szabályozások előírásaival összhangban 

gyártják és tesztelik. Ezáltal megfelel a gyártó egészségügyi kockázatok 
elkerülésével kapcsolatos követelményeinek is.

•  A trackle nem egy ciklust befolyásoló fogamzásgátló eszköz. A trackle 
segít meghatározni az egyéni ciklus fázisait, ezáltal behatárolni a ter-
mékeny és terméketlen napokat a ciklus során. Amennyiben elkerülnéd 
a fogantatást, a termékenynek értékelt napokon nem szabad elővála-
déknak vagy spermiumnak a hüvelybe jutnia. A fogamzásgátlás haté-
konysága az általad használt fogamzásgátló eszköztől/módszertől függ. 
A legbiztonságosabb védekezési mód az, ha a termékeny napokon nem 
történik hüvelyi együttlét.

•  A trackle nem határozza meg 100 %-os biztonsággal a terméketlen na-
pokat. Mint minden egyéb módszernél, itt is megvan a kockázata a te-
herbeesésnek védekezés nélküli együttlét során.

•  Továbbá a trackle használata nem nyújt védelmet a szexuális úton terje-
dő betegségek ellen. 

•  FIGYELEM: HA FOGAMZÁSGÁTLÓ TABLETTÁT SZEDSZ, AKKOR 
A TRACKLE HASZNÁLATA SEMMIKÉPPEN SEM ALKALMAS SZÁ-
MODRA, MIVEL A HORMONÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÁS ELNYOMJA A 
TERMÉSZETES OVULÁCIÓT. HA NINCS OVULÁCIÓ – NINCS TEST-
HŐMÉRSÉKLET-EMELKEDÉS – ÍGY ÉRTÉKELHETŐ TRACKLE ERED-
MÉNYEID SEM LESZNEK.

•  A fentiek minden olyan élethelyzetben érvényesek, amikor valami miatt 
az ovuláció nem történik meg: közvetlenül a fogamzásgátló tabletta ab-
bahagyása után, szoptatás alatt vagy után, illetve menopauza és puber-
táskor alatt.

•  Mielőtt a szenzort a hüvelyedbe helyeznéd, győződj meg róla, hogy a 
külső borítás ép és tiszta-e. Csak abban az esetben használd, ha sérü-
lésmentes és tiszta.

•  Amennyiben fájdalmat tapasztalsz a szenzor viselése közben, távolítsd 
el, és konzultálj a nőgyógyászoddal.

•  A trackle szenzort kizárólag a hüvelyedben használd, a sérülések elkerü-
lésének érdekében ne használd más testnyílásoknál. A szenzor felhelye-
zéséhez és eltávolításához ne használj semmilyen egyéb eszközt.

•  A szenzort tartsd távol hegyes vagy éles tárgyaktól.
•  A szenzort nem szabad erős fizikai behatásnak vagy magas nyomásnak 

kitenni. Egy egyszerű leejtés nem jelenthet gondot, de amennyiben bi-
zonytalan vagy az eszköz sértetlenségében, inkább mellőzd a használa-
tát, és fordulj hozzánk segítségért.

•  Semmilyen körülmények között ne szereld szét a szenzort, különben a 
biztonságos működése többé nem garantált.

•  Ne használj erős tisztítószert, fertőtlenítőszert vagy durva felületű 
anyagot a szenzor tisztításához. Elegendő a rendszeres langyos vízzel 
való lemosás, ez azt is biztosítja, hogy a külső borítás ne sérüljön.

•  A szenzort nem szabad mikrohullámú sütőben vagy mosogatógépben 
tisztítani, fertőtleníteni. Nem szabad forralni, sem fagyasztani.

•  A szenzort használaton kívül a dobozában tárold, ami megvédi a portól 
és fénytől (pl. közvetlen napsütés). Ha a szenzor összepiszkolódik, hasz-
nálat előtt tiszta vízzel mosd le. A közvetlen napfény árthat a szenzor 
külső borításának.

•  A szenzort tartsd távol gyerekektől, háziállatoktól és rovaroktól.



•  A szenzort csak egyetlen ember használhatja. Több felhasználó esetén 
az adatok értékelhetetlenné válnak, valamint ebben az esetben a fertő-
zésveszély is nő.

•  A szenzort -10° C és +60° C között, naptól védett, száraz helyen szabad 
tárolni. Kerüld az olyan helyen való tárolást, ahol az állandó hőmérséklet 
a lehetséges emberi teshőmérséklet intervallumába esik (35° C – 42° C). 

•  Szexuális együttlét előtt a szenzort távolítsd el a hüvelyedből.
•  Amennyiben több különböző szenzort használsz egymás közvetlen kö-

zelében, győződj meg róla, hogy az eszközök nem befolyásolják egymás 
működését.

•  A szenzort nagyfrekvenciájú kommunikációs eszközöktől legalább 30 
cm-es távolságban szükséges használni. Amennyiben mégis ilyen esz-
köz közvetlen közelében használod, győződj meg róla, hogy a szenzor 
megfelelően működik (pl. az adattovábbítás során).

Amikor a szenzor eléri élettartama végét, egyértelműen jelzi a megfelelő 
LED-kóddal (lásd fenti táblázat), majd automatikusan kikapcsol. Amíg be-
kapcsolva van, helyesen működik és méri a hőmérsékletet, így nem kell 
attól tartani, hogy a működése alatt pontatlan vagy megbízhatatlan ered-
ményt mutat. Hiba esetén a szenzor nem továbbít adatokat.

ELLENJAVALLAT
Amennyiben látható hiba van a szenzoron, nem szabad használni és újat 
szükséges rendelni.

Biztonsági kapun való áthaladáskor (pl. repülőtéren) nem szabad viselni a 
szenzort.

MRI, CT, PET vagy radiológiai vizsgálatok esetén a szenzort el kell távolí-
tani.

A TRACKLE HASZNÁLATA BETEGSÉG ESETÉN
Alapvetően minden zavartalan ovulációs ciklussal rendelkező nő használ-
hatja a trackle-t. A ciklusok hosszának eltérése sem befolyásolja a trackle 
ovulációval kapcsolatos meghatározását, amennyiben ezt az eltérést nem 
valamilyen betegség okozza. 

Vannak olyan betegségek, melyek hatással lehetnek a ciklusra és/vagy az 
alap-testhőmérsékletre, mint például hormonális betegségek (pl. pajzs-
mirigy-túlműködés vagy -alulműködés), reumás betegségek, PCOS, 1-es 
típusú cukorbetegség vagy akár mentális betegségek.

Ilyen esetekben kiegészítő termékenységtudat-szakértői segítséget javas-
lunk az eszköz használata előtt.

TECHNIKAI LEÍRÁS
SZENZOR
Közvetlen módú orvosi hőmérő
MODELL NÉV: Elsa
KIADOTT FIRMWARE VERZIÓ: 1.0.2 (a firmware verzió automatikusan 
frissül, a legfrissebb verzióról az alkalmazáson belül található információ)

MÉRETEK (SZÉLESSÉG × MAGASSÁG × HOSSZÚSÁG): 
23,3 mm × 20 mm × 66 mm
SÚLY: 29 g
ADATTOVÁBBÍTÁS: 2,4 GHz Bluetooth kapcsolat
MÉRÉSI GYAKORISÁG: 1 percenként, amikor az eszköz a hüvelyben van
MÉRÉSI PONTOSSÁG: +/-0,1° C 35,00° C és 42,00° C közötti tartomá-
nyon belül
FELMELEGEDÉSI/LEHŰLÉSI IDŐ: 800 másodperc

TÁROLÁSI FELTÉTELEK
MAXIMUM TÁROLÁSI IDŐ: 2 év
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET: -10° C és +60° C között

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK A MEGFELELŐ MŰKÖDÉSHEZ
RELATÍV PÁRATARTALOM: 15 % és 90 % között
LEVEGŐNYOMÁS: 700 és 1060 Pa
ÉLETTARTAM: 2 év

Gyártás éve: lásd a dobozon
SZÉRIASZÁM: lásd a címkét a tárolódoboz alján

A trackle egy orvosi termék, mely eleget tesz az orvostechnikai eszközök-
ről szóló 93/42 EWG irányelveknek, valamint az orvosi készülékekre vo-
natkozó törvénynek. A megfelelőségi nyilatkozat a www.trackle.de web-
oldalon található.

APPLIKÁCIÓ
A pontos verziószám az alkalmazás menüjén belül a „Rendszer státusz” 
pont alatt található.

A szenzor nem minősül 
háztartási hulladéknak

Szériaszám

Gyártó és cím

Gyártás dátuma (hó-
nap, év)
 
A szenzor maximális 
használhatósága (hó-
nap, év)

Működés: 
-10° C és +60° C között
Tárolás: 
-10° C és +60° C között

Kérjük, kövesd a 
használati utasítást 
az eszköz használata 
során.

A trackle nem beülthe-
tő eszköz, nincs hatása 
a szívműködésre és 
nem juttat elektromos 
hullámokat a szerve-
zetbe.

Az eszköz védett  
külső szilárd test 
(≥1.0 mm Ø) bejutása, 
valamint a vízbe merí-
tés hatásai ellen.

Szenzor

Felszerelés:  
applikáció és háttér

GYÁRTÓ
trackle GmbH
Bertha-von-Suttner-Platz 1-7
53111 Bonn
Németország

Telefonszám +49 228 90 27 87 77
www.trackle.de
E-mail: info@trackle.de
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