
Enjoy 
innovation.

More freedom. More confidence. With mylife™.

mylife™ Unio™ – inspirert av brukere, 
laget for deg.

 Moderne blodsukkerapparat – enkel i bruk
 Liggende teststrimmel for hygienisk fjerning av blodsukkerstrimler uten å komme  

 i kontakt med blod
  Solide teststrimler med godt grep for enkel håndtering
  Ultrakompakt og diskret utførelse 
  Komfortabel blodprøvetaking med automatisk opptrekk- og utløsningsfunksjon med  

mylife™ AutoLance™

* ISO 15197:2013 krever ≥ 99 % i sonene A og B sammen

A-dekning på 100 %1 

i CEG-en (Consensus 

Error Grid)*



Et inkluderende konsept
Design, teknologi og funksjonalitet – alt i ett

mylife™ Unio™ vil inspirere dine pasienter til å forbedre 
sin blodsukkerkontroll gjennom innovativ teknologi. 
Blodsukkerapparatet møter høye standarder – det er 
lett å håndtere, nøyaktig, presist og robust.  

Den mylife™ AutoLance™ er en svært behagelig 
stikkepenn. Med en automatisk opptrekk- og  
utløsningsfunksjon samt konstant press på stikkste-
det, sikrer den en enkel og tilnærmet smertefri 
blodprøvetaking.

Brukertilbakemeldingene på en løpende undersøkelse med mer enn 740 pasienter viser at vi møter 
brukerens behov: Den generelle tilfredsheten med mylife™ Unio™ oppnår 97 %. Mer enn 93 % av de 
spurte vurderte anvendelsen av blodprøven og størrelsen på mylife™ Unio™-apparatet som “svært god” 
eller “god”, utformingen av måleren og dens pålitelighet nådde 98 % tilfredshet. Omtrent 93 % av pasientene 
bedømmer det tilnærmede smertefrie stikket av mylife™ AutoLance™ som “svært god” eller “god”.3

Laget for livet. mylife™ Unio™

Inspirert av brukere – laget for deg

Vi har spurt diabetespasienter om hva de mener vil  
være det ideelle blodsukkerapparatet. Basert  
på forespørslene og forslagene dere har vi utviklet 
mylife™ Unio™ – et pasientfokusert system for  
overvåkning av blodsukker som møter brukerkravene. 
Inspirert av brukere – utviklet for deg.

Hver detalj er tilpasset kravene fra diabetespasienter: 
et diskret blodsukkerapparat av høy kvalitet, intuitiv  
i bruk og med hygienisk håndtering av blodsukker-
strimler. En stikkepenn som gir en komfortabel 
blodprøvetaking – alt kombinert i moderne design. 
Dette gjør mylife™ Unio™ til en optimal følgesvenn 
hver dag, uansett om pasienten er hjemme, på jobben 
eller på farten.

Se instruksjonsfilm
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mylife™ Unio™

Teknologi i et kompakt format

mylife™ Unio™ blodsukkerapparat
 Moderne design, liten og praktisk 
 En menybasert LCD-skjerm som er intuitiv og enkel 

å lese
 Flerspråklig meny
 Raske og nøyaktige1 resultater
 Mini-USB: Enkel diabetesprogramvare (mylife™ 

Software, Diabass®, SiDiary, diasend®)
 Alarmfunksjoner: 4 daglige alarmer
 Markører: opptil 4 markører kan velges for hver 

måling, og kan redigeres deretter

mylife™ AutoLance™ stikkepenn 
 Automatisk opptrekk- og utløsningsfunksjon i  

ett trinn
 Automatisk trykkontroll for å gi jevnt stikktrykk, 

og som dermed sikrer nærmest smertefri 
blodprøvetaking

 Sikkerhetsknapp hindrer utilsiktete stikk
 7 variable penetrasjonsdybder 
 Praktisk bajonettlås og stoppfunksjon for enkelt 

lansettbytte
 AST-hette tilgjengelig for alternative stikksteder

mylife™ Unio™ -teststrimler
 Høy nøyaktighet og presisjon med  

GDH-FAD enzym 1,2

 Autokoding
 Feilfrie målinger med HD-signaloverføring (HDST) 
 Stor og solid blodsukkerstrimmel
 Hygienisk fjerning av blodsukkerstrimler uten å 

komme i kontakt med blod
 Enkelt å ta ut blodsukkerstrimler fra kompakt 

strimmelboks

Signaloverføring i høy definisjon (HDST) og autokoding
for pålitelig nøyaktighet og presisjon1,2

Signaloverføring fra teststrimmelen til enheten er avgjørende for kvaliteten på 
måleresultater. mylife™ Unio™ bruker nyskapende HD-signal. Signal transmisjon 
(HDST) teknologi, som muliggjør presis og nøyaktig signaloverføring. Den svært 
korte signalveien på bare 2,5 mm, samt gullelektroder reduserer interferensen  
og sørger dermed for best mulig signaloverføring4. Enheten identifiserer automatisk 
en spesifikk teststrimmel-lotkode etter innsetting av en mylife™ blodsukkerstrimmel  
i mylife™ Unio™ (autokoding). Denne autokodingsfunksjonen tillater apparatet å 
håndtere produksjonsvariasjoner i blodsukkerstrimler, for å sikre et høyt nivå av 
nøyaktighet og presisjon.

I sammenheng med de mer krevende kravene til ISO 15197:20135, fører mylife™ Unio™ sin avanserte 
måleteknikk til overbevisende resultater:

Systemnøyaktighet1

ISO 15197:2013 krever ≥ 95 % av målingene innenfor ± 0,83 mmol/L ved blodsukkerkonsentrasjon på 
< 5,55 mmol/L og ± 15 % ved blodsukkerkonsentrasjon på ≥ 5,55 mmol/L. De tre reagenssystemlottene 
oppnådde følgende testresultater innenfor ± 0,83 mmol/L og ± 15 %: 99,5 %, 98,5 % og 99 %. 100 %  
av mylife™ Unio™-testresultatene (600 av 600 poolede målinger) dekker sone A i CEG-en (Consensus Error 
Grid) (A- og B-soner må være ≥ 99 %).

Målepresisjon2

mylife™ Unio™ viser gode testresultater i gjentakelse av målinger (ti meter, tre lotserier av blodsukkerstrimler 
og fem glukosekonsentrasjoner): SD ≤ 0,12 mmol/L (TNO6 akseptkriterier: SD ≤ 0,56 mmol/L ved 
glukosekonsentrasjon <5,55 mmol/L) og CV ≤ 2,0 % (TNO kriterier: CV ≤ 5 % ved glukosekonsentrasjon  
≥ 5,55 mmol/L).

Klinisk konklusjon
De avanserte målingsprinsippene til mylife™ Unio™ gir utmerket målingskvalitet som tydelig overskrider 
minstekravene for måling av den mer krevende ISO 15197:2013. Med 100 % av alle poolede målingene i 
sone A i CEG-en fører målinger med mylife™ Unio™ til korrekte terapeutiske avgjørelser.

Definisjon av feilsoner:

Sone A Ingen klinisk effekt
Sone B Klinisk endring – liten eller 
ingen effekt på kliniske resultatet
Sone C Klinisk endring – vil 
sannsynligvis påvirke klinisk utfall
Sone D Klinisk endring – kan ha 
betydelig medisinsk risiko
Sone E Klinisk endring – kan ha  
farlige konsekvenser
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Som et alternativ til mylife™ SoftCase, er også den nyskapende mylife™ SmartCase™ tilgjengelig som tilbehør. 
Denne gjør det enkelt å foreta raske og diskrete målinger. 

God bekvemmelighet
Med bare noen få trinn

Ta ut teststrimmelen
Ta  teststrimmelen ut av 
strimmelboksen og lukk den 
deretter igjen.

Blodprøvetaking
Skyv forsiktig mot fingertuppen 
mens du holder sikkerhets-
knappen nede. Presis og nesten 
smertefri stikk takket være  
den automatiske ladings- og 
utløsingsfunksjonen.

Innsetting av teststrimmel
Enheten slår seg på automatisk 
og gjenkjenner strimmelkoden 
(autokoding).

Lese av målingen
Les av målingen på LCD- 
skjermen og angi markører.

Påføring av blodet
Påfør blod ovenfra og ned på 
teststrimmelen. Strimmelkanalen 
absorberer blodprøven mens 
blodprøvevinduet på strimmelen 
viser fyllingsnivået.

Fjerning av teststrimmelen 
uten å komme i  
kontakt med blod
Fjern teststrimmelen og avhend.

 Kompakt integrasjon av alle komponenter
 Diskret utseende uten å tiltrekke 

oppmerksomhet
 Plass til reservelansetter
 Enkel avhending av brukte lodsukkerstrimler

Måling rett fra mylife™ SmartCase™

Enkel og diskret i alle situasjoner

Tekniske data
Konkurransedyktige produktegenskaper

Produktspesifikasjoner

Teknologi Elektrokjemisk: GDH-FAD

Hematokrittområde 20 – 70 % med blodsukker på ≤ 11,1 mmol/L
20 – 60 % med blodsukker på > 11,1 mmol/L

Kalibrering Plasma

Prøve Kapillært, venøst og arterielt fullblod

Blodvolum / Måletid 0,7 μL / 5 sekunder

Minne 1000 målinger

Måleområde 0,6 – 33,3 mmol/L

Måletemperatur 6 – 44 °C

PC-forbindelse Via USB (mini-USB-forbindelse)

PC-programvare Data kan overføres til mylife™ Software, Diabass®, SiDiary og diasend®

Skjerm og betjening LCD-skjerm med menybasert navigasjon på flere språk.  
Enkel og intuitiv med praktiske symboler

Belysning Belyst skjerm som er lett å lese både om dagen og om natten

Feilmeldinger Feilmeldinger med symboler og forslag til hvordan feilen kan utbedres

Alarmfunksjoner 4 alarmer med mulig gjentagelsesfunksjon

Markører for hendelser Markører for hendelser før og etter måltid, sport, sykdom, spesielle forhold.
Inntil 4 markører for hvert måleresultat

Strømforsyning 2 CR2032-knappcellebatterier (ca. 600 målinger)

Stikkepenn mylife™ AutoLance™ med automatisk lade- og utløserfunksjon

mylife™ Unio™ og tilbehør
Produktoversikt

1  IDT Ulm: System accuracy evaluation of mylife™ Unio™ blood glucose monitoring system based on ISO 15197:2013 versus Cobas Integra® 400 plus. Institute for Diabetes- 
Technology Research and Development Corporation at the University of Ulm, Principal Investigator: N. Jendrike, 08.2016.

2  Bionime Corporation: Test Report for the Evaluation of Precision (ISO 15197:2013), Model GM720 (mylife™ Unio™) and Strip GS720 (mylife™ Unio™), Taichung, Taiwan, 10.2015.
3  Survey Ypsomed GmbH, Patients using mylife™ Unio™, Germany, 03.2016. Data on file.
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5  ISO 15197:2013; In vitro diagnostic test systems – Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. International Organisation 

for Standardization, Geneva.
6  Post H. et al.: Portable In-Vitro Blood Monitor Systems for (Self)-Monitoring-Blood Glucose Monitors – Particular Requirements and Test Methods. TNO Quality Guideline 

PG / TG / 2001 045 2001. Delft: TNO, 2001.
7  SKUP Scandinavian evaluation of laboratory equipment for primary health care. Report from the evaluation SKUP/2013/100, www.skup.nu.

Ansvarsforhold: Tredjeparts varemerker brukt i dette dokumentet er varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Evalueringen av brukervennligheten ble gjennomført av 85 brukere etter en to-ukers testfase med 
mylife™ Unio™. Brukerne var fornøyde med brukervennligheten av mylife™ Unio™ og ga den en positiv 
vurdering alt i alt. Enheten ble vurdert til å være brukervennlig og enkel å betjene.7

Del Kode

Blodsukkermåler mylife™ Unio™-sett mmol/L 700000497

Teststrimler mylife™ Unio™-teststrimler ( 2 × 25 stk.) 700000533

Lansetter mylife™ lansetter, standard 7101030

mylife™ lansetter, flerfargete 7101031

Tilbehør mylife™ Unio™ SmartCase™ 700000503



System for 
blodsukkerkontroll

Kanyler og 
sikkerhetskanyler

Infusjonsystemer Tilbehør 
og tjenester

mylife™ er et utvalg av produkter og tjenester for pasienter med 
diabetes. Vår målsetning er å tilby alt denne pasientgruppen trenger 
for en enkel og pålitelig egenbehandling. 

More freedom.
More confi dence.
With mylife™.
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