
Enkel dataöverföring 

via Bluetooth®  

och mikro-USB

Enjoy  
integration.

mylife™ Unio™ Neva – den smarta  
och diskreta blodglukosmätaren.

  Modernt blodglukosmätsystem med intuitiva funktioner
  Automatisk dataöverföring för snabb och förenklad hantering av behandlingen
  Kan kopplas till mylife™ App för praktiska bolusförslag
  Teststickan sätts in från sidan, och tas ut hygieniskt utan blodkontakt
  Bekväm blodprovstagning med den automatiska laddnings- och  

frisläppningsfunktionen i mylife™ AutoLance™

More freedom. More confidence. With mylife™.





mylife™ Unio™ Neva
Inspirerad av användarna – utformad och moderniserad för dig

Ett heltäckande system
Design, teknologi och funktionalitet i ett

För några år sedan frågade vi personer med diabetes 
hur de ansåg att en perfekt blodglukosmätare  
skulle vara. Med hjälp av deras önskemål och förslag 
utvecklade vi mylife™ Unio™ – ett patientfokuserat 
system för blodglukosmätning som uppfyller använ-
darnas krav: en diskret och högkvalitativ blodglu-
kosmätare med intuitiv användning och hygienisk 
hantering av teststickan samt en lansettanordning 
för skonsam blodprovtagning – allt i ett kompakt och 
praktiskt fodral.

mylife™ Unio™ Neva kommer med sin teknologi i litet format att motivera dina patienter att förbättra  
blodglukoskontrollen. Enhetens centrala del är en kompakt blodglukosmätare som uppfyller höga krav – 
den är enkel att hantera, noggrann, exakt och robust. Mätdata kan överföras automatiskt via Bluetooth® till  
mylife™ App (iOS/Android) och via mikro-USB till olika program för behandlingshantering (från mylife™ 
Software version 2.0 även via Bluetooth®). Omvänt kan blodglukosmätarens inställningar göras behändigt  
i mylife™ App. mylife™ AutoLance™ är en blodprovstagare med hög precision. Med en automatisk  
laddnings- och frisläppningsfunktion och ett konstant sticktryck säkerställs bekväm och i stort sett smärtfri 
blodprovstagning.

Med tiden når teknologier för diabetesbehandling 
nya normer. Vi har uppdaterat vår blodglukosmätare 
med en kopplingsstandard som medger enkel  
dataöverföring via Bluetooth® och mikro-USB.

mylife™ Unio™ Neva är det idealiska blodglukosmät-
systemet för dem som uppskattar okomplicerad 
och pålitlig diabetesbehandling. Mätaren överför 
automatiskt behandlingsdata via Bluetooth® och 
mikro-USB.

Enklare datahantering, mer tid att njuta av livet.
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Delarna i korthet
Allt du behöver för lätt och enkel mätning

Blodglukosmätaren mylife™ Unio™ Neva
 Modern design, liten och smidig
 Lättavläst menybaserad LCD-skärm med intuitiva 

funktioner
	 Skärmtexter	finns	på	olika	språk
 Snabba och exakta1 resultat
 Bluetooth® och mikro-USB: data kan överföras  

till mylife™ App och till program för behandlings-
hantering, som mylife™ Software

	 Ett	blodglukosmålområde	kan	definieras
 Larmfunktioner med 4 dagliga larm
 Upp till 4 markörer kan väljas för varje mätning  

och redigeras i efterhand

mylife™ AutoLance™ blodprovstagare
 Automatisk laddnings- och frisläppningsfunktion  

i ett steg
 Automatisk reglering 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	mätställen

mylife™ Unio™ teststicka
 Hög precision och noggrannhet med enzymet 

GDH-FAD1,2

 Autokodning
 Högupplöst signalöverföring (HDST)
 Stadig teststicka som är lätt att hålla
 Teststickan tas ut utan blodkontakt
 Lätt att ta ut teststickorna ur den kompakta  

förpackningen



124 mm

67 mm

mylife™ YpsoPump® mylife™ Unio™ Neva mylife™ Softwaremylife™ App

mylife™ Cloud 

Dina patienter kommer inte bara att uppleva snabba och diskreta mätningar med mylife™ SoftCase,  
utan även med det innovativa mylife™ SmartCase™, som finns som tillbehör. Med det behändiga mylife™  
SmartCase™ är det lätt att göra mätningar i farten.

mylife™ Unio™ Neva är idealisk för egenbehandling av diabetes i kombination med insulinpumpen mylife™ 

YpsoPump®. Båda apparaterna har Bluetooth® och kan överföra data till mylife™ App. Därför kan användarna 
kombinera sina blodglukosdata och pumpdata i en lösning för hantering av behandlingen, så att de får  
en översikt över behandlingen och bekvämare bolusförslag. Tack vare mylife™ Cloud är datasynkronisering 
mellan vårdpersonal och patienter enklare än någonsin. Diskussioner om behandlingen förenklas, eftersom  
båda parter ser samma grafer och statistikdata direkt i mylife™ Cloud. Det gör mylife™ Unio™ Neva till det 
perfekta komplementet till mylife™ YpsoPump®.

Ladda ned mylife™ App direkt från Apple App Store eller Google Play Store, och läs mer om  
mylife™ Software på webbplatsen för mylife™ Diabetescare: www.mylife-diabetescare.se/digital

 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

mylife™ Unio™ Neva
Det perfekta komplementet till mylife™ YpsoPump®
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1 Autokodningsmodul
2  Autokodningsplatser som känns igen (varje kodstift 

passar in i det specifika plana eller konkava hålet och 
definierar därmed binär kodinformation)

2,5 mm

Autokodning och högupplöst signalöverföring (HDST)
för hög noggrannhet och precision

Autokodning innebär automatisk kalibrering av  
mätaren, det vill säga att moderna blodglukosmät-
system korrigerar mätningen automatiskt.  
Mätningarna från mylife™ Unio™ Neva justeras  
med	ett	specifikt	korrigeringsvärde	i	mätarens	 
autokodningsmodul, så att det uppmätta  
blodglukosvärdet korrigeras till att bli så nära 
referensmetodens värde som möjligt. Patienten 
behöver inte kalibrera mätaren manuellt genom  
att föra in en kod eller nyckel.

Signalöverföring från teststickan till mätaren är avgörande för mätresultatens kvalitet. mylife™ Unio™ Neva 
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 guldelektroderna minimerar störningar 
och garanterar mycket god signalöverföring. Guld är ett av de mest korrosionsbeständiga av alla konventionella 
ledande material, vilket garanterar optimal signalöverföring från teststickan till mätaren.3

Med uppfyllande av kraven i standarden ISO 15197:20134 leder den avancerade mättekniken i mylife™ Unio™  
Neva till övertygande resultat:

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 – påverkar 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

Mätprecision2

mylife™ Unio™ Neva uppvisade mycket goda resultat vid testning av mätningarnas repeterbarhet (tio mätare, 
tre loter teststickor och fem glukoskoncentrationer): SD ≤ 0,13 mmol/L (TNO5-acceptanskriterier:
SD ≤ 0,56 mmol/L vid glukoskoncentrationer < 5,55 mmol/L och CV ≤ 2,6 % (TNO-kriterium: CV ≤ 5 % vid 
glukoskoncentrationer ≥ 5,55 mmol/L).

Systemnoggrannhet1

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



Tekniska data
Konkurrenskraftiga produktegenskaper

mylife™ Unio™ Neva och tillbehör
Produktöversikt

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

Datagränssnitt Wireless via Bluetooth® eller med kabel via mikro-USB-port

Datahantering Data kan överföras till mylife™ App och till program för behandlingshantering, som mylife™ Software, 
SiDiary och Diabass®. (Kompatibilitet med diasend® behöver bekräftas på nytt. Kontakta Ypsomed 
kundservice).

Skärm och hantering LCD-skärm	med	flerspråkig	menynavigering.	Enkel	och	intuitiv	med	praktiska	symboler.
Inställningar kan göras via mylife™ App. Felmeddelanden med symboler och förslag till åtgärder.

Belysning Upplyst skärm för god läsbarhet dag som natt

Blodglukosmålområde En övre och en nedre gräns kan ställas in, varningssignaler under mätning

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)

Blodprovstagare mylife™ AutoLance™ med automatisk laddnings- och frisläppningsfunktion

Artikel Kod

Startkit för blodglukosmätning mylife™ Unio™ Neva-set 700012037

Teststickor mylife™ Unio™ teststickor 700000533

Lansetter mylife™ Lancets (askar med 200 st.) 7101030

mylife™ Lancets multicolor (askar med 200 st.) 7101031

mylife™ SafetyLancets (askar med 100 och 200 st.) 700009359 / 7100031

mylife™ SafetyLancets Comfort (askar med 100 och 200 st.) 700009361 / 700001495

Tillbehör mylife™ Unio™ SmartCase™ 700000503

mylife™ mikro-USB-kabel 700012330

1  Bionime Corporation: Test Report for the System Accuracy Evaluation Blood Glucose Monitoring System GM722 (mylife™ Unio™ Neva), Chung Shan Medical University Hospital, 
Taiwan, 09.2017.

2 Bionime Corporation: Test Report for the Evaluation of Precision (ISO 15197:2013), Model GM722 (mylife™ Unio™ Neva) and Strip GS720 (mylife™ Unio™), Taichung, Taiwan, 08.2017.
3  Hsu C. et al.: Fabrication of a Glucose Biosensor Based on Inserted Barrel Plating Gold Electrodes. Anal Chem 2009, 81(1): 515 – 518. DOI: 10.1021/ac8019619.
4 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.
5 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.

Friskrivningsklausul: De tredjepartsvarumärken som används här tillhör respektive ägare. Ordet Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., 
och all användning av Ypsomed AG av sådana märken täcks av licens.



Infusionssystem Blodglukosmätare Hantering av 
behandlingen

Pennkanyler

Med mylife™ Diabetescare erbjuder Ypsomed ett omfattande sortiment av 
produkter och tjänster för personer med diabetes. Användarna får allt 
som behövs för enkel, diskret och pålitlig egenvård. Med mylife™ Diabetescare 
blir egenvård en självklarhet.

More freedom.
More confi dence.
With mylife™.
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