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ÖZET

Son yillarda gebelikten korunmak icin cesitli araclar
Bu araclar; bazal vueut termometrelertni, elektronik dogurganhk
monittirlerini. kimyasal ye hormonal olarak ovulasyonu saptayan
aletlerl igerir.
Ovulasyon metodu, 1950 ve 1960 da Avusturyali doktor John ve
Evelyn Billings tarafindan gels tirilmi olan dogal korunma rnetodur. Bu
metodun arkasindaki fizyolojik prensip, ovulasyon ancesi ostrogen art maw= ne de n oldugu servikal mukusun tam ovulasyon zamanin da
yagh. berrak esnek olmasidir. Bir kadin vaginasindan olan servikal
mukusu gozleyerek girth:1k degi§meleri izler. WHO'nun incelemelerine
gore. hamilelik bu yantemle yaLnizca 0 /02.81 dir.
Semptotermal metod, bazal vueut isimn yukselmesi, servikal
mukusta degivnenin
Son zamanlarda dogurganhk kontrolune yardim eden aletler gelistirilmistir. Bu aletler bilgisayar metotlan, elektronik ovulasyon tayini 'gin
monitOrler ye servikal ye hormonal ovulasyon aletleri ye monitorleri gibi
Bilgisayar1anmi metotlar: Bioself 110 dogurganlik ibresi ye
Rabbit Dogurganhik komputeri. Bu aletler sempto-dermal dogal korunma
rnetodlan ve takvim metotlarinm proglanmis uygulamalandir.
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MoseIf 110: Kiici (150x60x22 rn, agirligi 80gr.) olan menstral
siklusun uzunlugunu ye analizini kayit eden mikro komputerlerdir.
Gunluk isi alindiktan sonra yesil i ik dogurganlzk olmayan gOnleri
B u me totla y uk se k dog urga nl i k peri yod u ola n ka d i ni n
saptanmasi %98'clir.
Bu rnet ot, pos t port um, a navulat uvar bir Oy k uye sa hi p o la n
ka dinla rda

Rabbit metodu: Hesap makinasina benzer. Komptiter balmeleri,
bazal vucut isisinin gonantusiinii verir. Gebeligin Onlenmesinde mevcut
bilgi olmamalda birlikte, bu metodu kullanan normal dogurgan ciftlerde,
gebelik istenince 0 /695 basan saglamr.
Ele ktronik aletler: 1936'cla B urr ve Musselman, ovulasyon
zamani bir kac hnin vac udundan elektrik sarjmin ciktigini kesfet mislerdir.
1988'de Dr. Robert Freifenberg Ovulert adi verilen bir arac bulmustur. Ovulert, bir kadinin ovulasyon zamaninda overlerinden ayrintili bir
elektrik sarjim vermesi teorisi Ozerine
Dr. Heinz Krohn. Determin denilen elcktronik ovulasyon aleti
bulmustur.
Daha omit Yerici alet, CUE, oral ye vaginal sondadan meydana
gelmitir. Sondalar vaginal sekresyon ye tekriakten elektrik direncini
kayit eder ye inceler. Ovulasyon Oneesi 5-7 gun arasinda salyadaki
elektrik direnci pik yapar.
Kimyasal ye hormonal test aletleri: Bu test araclari, ovulasyon
ancesi 12-24 saatte idrarda LH artisim bulur. idrarda LH test kitlerini
kullanarak ye servikal aizntinin gunluk gOzlenmesi ile ovulasyon
tahmini dogru olarak bulunur. Bu amacla Ovu Quick kullamimaktadir.
Dr. Brown ye Billings, Ovaruan Monitor -'u bulmustur. Bu aletle
dogurganhk periyodu tayin edilir. Alet idrar birikimi gerektirir.
Diger fertilite aleti PG/53, kilcuk yasst, plastik bir mikroskoptur.
Bir kadin aletin lens! uterine servikal mukus ve tukrugun Ornegini
yerlestirerek test eder. Mukus ye tlikrak kuruduktan sonra, ferningin
olup olrnadigma bakar. Eger fernin (kristallesme) mevcutsa, kadin
fertildir.
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Arastirmalarla gelistirilmekte olan yeni bir alet Rovemeter'dir.
Rovumeter, serviks ye vagina sivismin yogunlugunu Olsen ve aspire eden
sir inga tipi basit bir e nstrilmandir. B u sivi voliimil ile. kathrun
dogurganlik zamaru arasinda iliskiyi gosterir.
Hemsireler, bu aletlerin dezavantaj ye avantajlanm bilmelidir, bu
aletler konusunda da danismanlik yapmalidirlar. Alet kullanimini
aciklama, hernsireler icin fazia zaman almaz.
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