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Rozmyslete si, zda ji budete využívat v mobilním
zařízení nebo na počítači. 
Zda máte Android nebo Apple.
Zda potřebujete, aby aplikace byla v češtině. 

Pokud se rozhodujete pro aplikace 

Dále je dobré zjistit si, jakým způsobem a kam se data z
aplikace zálohují a zda je získáte i v případě ztráty
zařízení. Je dobré, aby aplikace a zejména křivka byla
co nejvíce čitelná a aby byl u křivky znatelný i hlenový
příznak a další informace. Pak se už jen podívejte na to,
jak se vám líbí grafika a zda vám připadají záznamy
čitelné.
 
Ovulaci si raději vyhodnocujte sami, aplikace nemusí
plodné a neplodné období správně vyhodnotit!!! 
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Ovuview 
Aplikace v češtině, pro Android,
do mobilního zařízení, i v
neplacené verzi je poměrně
kvalitní, někdy hůře čitelná
křivka. 

Můj kalendář 
Aplikace v češtině, pro Android,
do mobilního zařízení,
neplacená. 

Flo 
Aplikace není v češtině, pro
Apple, pro telefony a ipady,
neplacená.
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Kindara 
Aplikace pro Android i Apple, není
v češtině, neplacená, do mobilu.

Readyourbody.info 
Aplikace pro Android i Apple, není
v češtině, placená, do mobilu.

WomenZone
Tato aplikace je online verze
menstruačního kalendáře, kterou
si můžete otevřít kdekoliv ve
webovém prohlížeči, v češtině,
zdarma.
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Fertility Friend  
Tradiční online kalendář pro
telefon i počítač, není v češtině,
zdarma.

Ladytimer
Aplikace pro Android i Apple,
není v češtině, základní verze
neplacená, do mobilu.

Natural cycles  
Jedna z mála certifikovaných
aplikací pro Android i Apple,
není v češtině, má svůj vlastní
teploměr, spárovatelný s
aplikací, nepracuje s hlenovou
metodou, placená.
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Adiel bazální teploměr
Základní teploměr, měří na dvě desetinná místa,
cena do 200 Kč, neměří po zapípání, ukládá jen
jednu teplotu, měří asi 60 - 90 sekund.

Geratherm bazální teploměr
Měří na dvě desetinná místa, cena od 200 Kč, jako
jeden z mála měří po zapípání, ukládá 10 teplot,
podsvícení.

Microlife bazální teploměr
Měří na dvě desetinná místa, cena okolo 200 Kč,
ukládá jednu teplotu, měří 60 sekund, je tišší. 
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Beuer
Na českém trhu jsou dva, první levnější měří na dvě
desetinná místa. Má vlastní aplikaci, která se stáhne
do telefonu, cena kolem 300Kč, ukládá jednu
teplotu. 
Druhý teploměr cena přes 1000 Kč, měří na dvě
desetinná místa, s vlastní aplikací do mobilního
zařízení, ukládá až 30 teplot.

Biolight pregaid 
Bazální teploměr, měří na dvě desetinná místa, měří
v ústech, cena kolem 1000 Kč, má svoji vlastní
aplikaci, ukládá teploty.

U bazálních digitální teploměrů se často neuvádí,
zda měří po zapípání, což se doporučuje, je tedy
třeba si to ověřit. 
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Lady–Comp
Podle naměřené teploty v ústech
vyhodnotí Vaši plodnost. Zobrazuje
data na displeji, lze připojit i přes USB
k počítači. Umí předpovídat například
menstruaci a vyhodnotit statistiky. 
Cena cca 12 000,-
https://www.naturcomp.cz/product/l
ady-comp/ 

Pearl
Měří teplotu v ústech. Minidisplej,
možnost grafického znázornění dat v
počítači. 
Cena cca 9 700,-
https://www.naturcomp.cz/product/
pearly/ 
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Daysy
Měří se v ústech. Barevný signál Vám
prozradí, zda máte plodné, či neplodné
dny. Výsledky si můžete prohlédnout v
mobilní aplikaci. 
Cena cca 7 900,-
https://daysy.cz/ 

Cyclotest
Také měří teplotu v ústech. Údaje se
přes USB přesunou do počítače. Nové
již nejsou v nabídce na českém trhu,
dají se koupit z druhé ruky.
https://www.otehotnet.cz/e-
shop/akce-a-slevy/cyclotest-2-plus-
prirozenaantikoncepce/
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Tempdrop
Čidlo Tempdrop měří teplotu v podpaží
během spánku. Data automaticky odesílá
do mobilní aplikace. Dá se objednat pouze
ze zahraničí.
Cena  cca 3 500,-
https://www.tempdrop.com/ 

iFertracker
Čidlo do podpaží, které přes noc měří Vaši
bazální teplotu a odesílá ji do mobilu.
Cena  cca 2 800,-
https://www.kalisek.cz/ifertracker-
monitor-plodnychdnu 

Porovnání Tempdrop a Ifertracker
https://www.pesarshop.cz/blog/ifertrack
er-vs-- tempdrop/


