
Enjoy  
innovation.

More freedom. More confidence. With mylife™.

mylife™ Unio™ – inspirerad av  
användare, utformad för dig.

 Modernt blodglukosmätsystem med intuitiva funktioner
 Teststickan sätts in från sidan, så att den kan tas ut hygieniskt utan blodkontakt
  Stadiga teststickor som är lätta att hålla
  Ultrakompakt design för diskretare användning
  Bekväm blodprovstagning med den automatiska laddnings- och frisläppningsfunktionen  

i mylife™ AutoLance™

* ISO 15197:2013 kräver ≥ 99 % i zonerna A och B tillsammans

A-täckning av 100 %1 

i metoden Consensus 

Error Grid (CEG)*



Ett övergripande koncept
Design, teknologi och funktionalitet i ett

mylife™ Unio™ kommer med sin innovativa teknologi 
i litet format att motivera dina patienter att förbättra 
sin blodglukoskontroll. Enhetens centrala del är en 
kompakt blodglukosmätare som uppfyller höga krav 
– den är enkel att hantera, noggrann1, tillförlitlig2 och 

robust. mylife™ AutoLance™ är en blodprovstagare  
med hög precision. Med en automatisk ladd-
nings- och frisläppningsfunktion och ett konstant 
sticktryck säkerställs enkel och i stort sett smärtfri 
blodprovtagning.

Svaren från en pågående enkät3 som omfattar fler än 740 patienter visar att vi uppfyller användarnas 
behov: Den totala tillfredsställelsen med mylife™ Unio™ kommer upp till 97 %. Fler än 93 % av dem som 
tillfrågades klassade blodapplikationen och storleken på mätaren mylife™ Unio™ som “mycket bra” eller 
“bra”, och undersökningens tillförlitlighet når 98 %. Ungefär 93 % av patienterna bedömde den nästan 
smärtfria blodprovstagningen med mylife™ AutoLance™ som “mycket bra” eller “bra”.

Gjord för livet. mylife™ Unio™

Inspirerad av användarna – utformad för dig

Vi frågade diabetespatienter hur de ansåg att en 
perfekt blodglukosmätare skulle vara. Med hjälp  
av deras önskemål och förslag utvecklade vi mylife™ 
Unio™ – ett patientfokuserat system för blodglu-
kosmätning som uppfyller användarnas krav. Inspire-
rat av användare – utformat för dig.

Alla detaljer är skräddarsydda för diabetespatienters 
behov: en diskret och högkvalitativ blodglukosmätare 
med ett intuitivt gränssnitt och hygienisk hantering 
av teststickan, en skonsam blodprovstagare – allt 
kombinerat i en sofistikerad enhet. Detta gör mylife™ 
Unio™ till den optimala följeslagaren varje dag, oav-
sett om dina patienter är hemma, på jobbet eller på 
resande fot.

Se filmdemonstrationen
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mylife™ Unio™

Teknologi i ett kompakt format

Blodglukosmätaren mylife™ Unio™

 Modern design, liten och smidig
 Lättavläst menybaserad LCD-skärm med intuitiva 

funktioner
 Gränssnitt finns på olika språk
 Snabba och exakta1 resultat
 Mini-USB: Enkel diabetesprogramvara med  

plug & play (mylife™ Software, Diabass®, SiDiary, 
diasend®)

 Larmfunktioner: 4 dagliga larm
 Händelsemarkörer: upp till 4 markörer kan väljas 

för varje mätning och kan redigeras i efterhand

mylife™ AutoLance™ blodprovtagare
 Automatisk laddnings- och frisläppningsfunktion i 

ett steg
 Automatisk kontroll av trycket ger konstant 

sticktryck och därmed i stort sett smärtfri  
blodprovstagning

 Säkerhetsknapp som förhindrar oavsiktlig  
frisläppning

 7 inställbara stickdjup
 Praktiskt bajonettlås och stoppfunktion för  

enkelt byte av lansett
 AST-lock finns för alternativa stickställen

mylife™ Unio™ teststicka
 Hög noggrannhet och precision med  

enzymet GDH-FAD1,2

 Autokodning
 Störningsfria mätningar med högupplöst signalö-

verföring (HDST)
 Stor och stadig teststicka
 Teststickan tas ut utan blodkontakt
 Lätt att ta ut teststickorna ur den kompakta för-

packningen

Högupplöst signalöverföring (HDST) och autokodning 
för hög mätnoggrannhet och precision1,2

Signalöverföring från teststickan till mätaren är avgörande för mätresultatens 
kvalitet. mylife™ Unio™ använder den innovativa HDST-teknologin (High Definition 
Signal Transmission), som ger exakta och noggranna signaler. Den ytterst  
korta signalvägen på bara 2,5 mm och guldkontakterna minimerar störningar och 
garanterar bästa möjliga signalöverföring.4 Mätaren identifierar automatiskt 
teststickans specifika lotkod (autokodning) när en mylife™-teststicka sätts in i 
mylife™ Unio™. Autokodningen gör att mätaren kompenserar för variationer  
i produktionen av teststickor, så att hög noggrannhet och precision uppnås.

Med de nya strängare kraven i standarden ISO 15197:20135 leder den avancerade mättekniken i mylife™  
Unio™ till övertygande resultat:

Systemnoggrannhet1

I standarden ISO 15197:2013 krävs att ≥ 95 % av mätningarna ligger inom ± 0,83 mmol/L vid glukoskoncentrationer 
< 5,55 mmol/L) och ± 15 % vid glukoskoncentrationer ≥ 5,55 mmol/L). De tre reagenssystemloterna uppnådde 
följande testresultat inom ± 0,83 mmol/L) och ± 15 %: 99,5 %, 98,5 % och 99 %. 100 % av testresultaten 
med mylife™ Unio™ (600 av 600 sammanlagda mätningar) täcker zon A i Consensus Error Grid (CEG) (A- och 
B-zonerna måste vara ≥ 99 %).

Mätprecision2

mylife™ Unio™ uppvisade mycket goda resultat vid testning av mätningarnas repeterbarhet (tio mätare,  
tre loter teststickor och fem glukoskoncentrationer): SD ≤ 0,12 mmol/L (TNO6-acceptanskriterium:  
SD ≤ 0,56 mmol/L vid glukoskoncentrationer < 5,55 mmol/L) och CV ≤ 2,0 % (TNO-kriterium: CV ≤ 5 % vid 
glukoskoncentrationer ≥ 5,55 mmol/L).

Klinisk slutsats
Den avancerade mätprincipen i mylife™ Unio™ ger utmärkt mätningskvalitet som klart överträffar 
minimikraven i den strängare ISO 15197:2013. Med 100 % av alla sammanslagna mätningar i CEG-zon A 
leder mätning med mylife™ Unio™ till riktiga slutsatser om behandlingen.

Definition av error grid-zonerna:
Zon A Ingen påverkan på kliniska 
åtgärder
Zon B Ändrat kliniskt beslut – litet 
eller inget inflytande på det kliniska 
resultatet
Zon C Ändrat kliniskt beslut – påver-
kar förmodligen det kliniska resultatet
Zon D Ändrat kliniskt beslut – skulle 
kunna medföra avsevärda 
medicinska risker
Zon E Ändrat kliniskt beslut – skulle 
kunna medföra farliga följder
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Dina patienter kommer inte bara att uppleva snabba och diskreta mätningar utan även funktionalitet   
med den innovativa mylife™ SmartCase™, som finns som tillbehör. Det är så bekvämt att göra en mätning 
med detta hårda fodral att det kan göras i farten.

Otroligt smidig mätning
I bara några få steg

Ta ut teststickan
Ta ut den stora och stabila 
teststickan ur förpackningen 
och stäng burken 
omedelbart.

Ta blod
Håll ned säkerhetsknappen och 
tryck lätt mot fingertoppen. 
Exakt och näst intill smärtfri 
punktion tack vare den 
automatiska laddnings- och 
frisläppningsfunktionen.

Sätta in teststickan
Mätaren sätts igång 
automatiskt och teststickan 
kod läses av (autokodning).

Läsa av testresultatet
Läs av testresultatet på 
skärmen och ange markörer.

Applicera blod
Applicera blodet uppifrån på 
teststickan. Blodprovet tas upp i 
kanalen medan fyllnadsnivån 
visas i stickans blodprovsfönster.

Borttagning av teststickan 
utan blodkontakt
Ta ut teststickan och kassera 
den.

 Kompakt integrering av alla komponenter
 Diskret utformning som inte drar till sig 

uppmärksamhet
 Fack för extra lansetter
 Lätt att kasta använda teststickor

Mätning direkt från mylife™ SmartCase™

Snabb och diskret i varje situation

Tekniska data
Konkurrenskraftiga produktegenskaper

Produktspecifikationer

Teknologi Elektrokemisk: GDH-FAD

EVF-intervall 20 – 70 % för blodglukos ≤ 11,1 mmol/L
20 – 60 % för blodglukos > 11,1 mmol/L

Kalibrering Plasma

Provmaterial Kapillärt, venöst eller arteriellt helblod

Blodvolym / Mättid 0,7 μL / 5 sekunder

Minne 1 000 mätningar

Mätintervall 0,6 – 33,3 mmol/L

Temperatur vid mätning 6 – 44 °C

PC-anslutning Via USB (mini-USB-anslutning)

PC-programvara Data kan överföras till mylife™ Software, Diabass®, SiDiary och Diasend®

Skärm och hantering LCD-skärm med flerspråkig menynavigering. Enkel och intuitiv med praktiska symboler

Belysning Upplyst skärm för god läsbarhet dag som natt

Felmeddelanden Felmeddelande med symboler och förslag för att avhjälpa felet

Larmfunktioner 4 larm med möjlighet till upprepning

Händelsemarkörer Markörer för före måltid, efter måltid, sport, sjukdom och special.
Upp till 4 markörer för varje mätresultat

Strömförsörjning 2 CR2032 knappcellsbatterier (cirka 600 mätningar)

Blodprovtagare mylife™ AutoLance™ med automatisk laddnings- och frisläppningsfunktion

mylife™ Unio™ och tillbehör
Produktöversikt

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 and Strip GS720, Taichung, Taiwan, 10.2015.
3 Enkät Ypsomed GmbH, Patienter som använder mylife™ Unio™, Tyskland, 03.2016. Arkiverade data.
4 Hsu C. et al.: Fabrication of a Glucose Biosensor Based on Inserted Barrel Plating Gold Electrodes. Anal Chem 2009, 81(1): 515-518.
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, Genève.
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 (Skandinavisk utprövning av laboratorieutrustning för primärvården). Rapport från utvärderingen SKUP/2013/100, www.skup.nu.

Friskrivning: De tredjepartsvarumärken som används häri är varumärken som tillhör respektive ägare.

Utvärderingen av användarvänlighet gjordes av 85 användare som följde en två veckors testfas 
med mylife™ Unio™. Användarna var nöjda med användarvänligheten hos mylife™ Unio™ och gav den 
överlag en positiv bedömning. De ansåg att mätaren var användarvänlig och lätthanterad.7

Artikel Kod

Startkit för blodglukosmätning mylife™ Unio™ startkit mmol/L 700000497

Teststicka mylife™ Unio™ teststicka (2 × 25 st.) 700000533

Lancetter mylife™ Lancets 7100335

mylife™ Lancets multicolor 7100336

Tillbehör mylife™ Unio™ SmartCase™ 700000503
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