
Vychutnejte  
si jednoduchost použití.

mylife Aveo™ – jednoduchý a  
přesný glukometr.

  Systém pro měření glykémie předem připravený k rychlému nastavení  
a snadnému zaškolení

  Velké číslice a zřetelný displej s výbornou čitelností
  Automatický přenos dat k rychlému a snadnému sledování léčby
  Možnost propojení s aplikací mylife™ App k snadnému navržení bolusu
  Ejektor proužků k hygienickému vysunutí proužků bez kontaktu s krví

More freedom. More confidence. With mylife™.

Jednoduchý glukometr  

s velkým displejem  

a ejektorem proužků





mylife Aveo™ 
Všeobecně použitelný glukometr

mylife Aveo™ je systém pro měření glykémie zaměřený na pacienta. Splňuje požadavky uživatelů:  
jednoduchý a vysoce kvalitní glukometr s intuitivním ovládáním, který slouží jako spolehlivá pomůcka pro 
pacienty při léčbě diabetu. 

Spolehlivý systém podporující každodenní léčbu diabetu
Po každém měření lze nastavit označení před jídlem, po jídle nebo na lačno. Uživatel si může nastavit cílový 
rozsah glykémie. Po každém měření ukáže ikona, zda hladina glykémie je či není mimo definovaný cílový  
rozsah glykémie. U glukometru mylife Aveo™ lze nastavit až tři alarmy připomínající uživateli, kdy má být 
provedeno měření. Alarm po jídle dále připomene uživateli, aby provedl měření dvě hodiny po jídle.  
Z bezpečnostních důvodů lze nastavit datum použitelnosti proužků, které uživatele upozorní na prošlé datum 
použitelnosti aktuálně vloženého proužku. 

Velmi snadné použití v několika málo krocích
Vzhledem k bezpečnému a snadnému použití je glukometr mylife Aveo™ ideálním glukometrem pro pacienty  
jakéhokoli věku. Glukometr se při vložení testovacího proužku automaticky zapne a ověří kód proužku  
(viz automatické kódování). Zvukový signál potvrdí správné vložení testovacího proužku. Výsledky měření se 
snadno odečítají díky velkým číslicím a jasně podsvícenému displeji. Ejektor proužků umožňuje hygienické 
vysunutí proužků bez kontaktu s krví.

Inteligentní glukometr integrovaný do celého systému
Lidé s diabetem, kteří v léčbě diabetu využívají mobilní zařízení či software k řízení léčby, mohou naměřené 
údaje automaticky přenášet pomocí funkce Bluetooth® do aplikace mylife™ App (iOS/android) a kabelem 
s microUSB konektorem do jiného softwaru k řízení léčby, jako je mylife™ Software. Aplikace mylife™ App 
umožňuje uživateli sledovat své hodnoty glykémie. Mezi glukometrem a aplikací mylife™ App je synchronizováno 
i nastavení.

Zvolte buď jednoduchost, nebo všechny možnosti
Systém pro měření glykémie mylife Aveo™ je vhodný pro lidi s diabetem, kteří oceňují snadno ovladatelný 
glukometr s velkým displejem, ale také pro lidi, kteří si chtějí řídit léčbu diabetu s podporou mobilních zařízení.
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mylife Aveo™ 
Přehled komponent

Glukometr mylife Aveo™

 Jednoduchý a snadno ovladatelný glukometr s intuitivním 
ovládáním

 Jasně podsvícený displej s velkým pozorovacím úhlem a s 
velkými číslicemi 

 Možnost stanovení cílového rozsahu glykémie
 Funkce alarmu s 3 denními alarmy
 Alarm po jídle (2 hodiny)
 Ukazatel data použitelnosti proužků
 Označení před jídlem, po jídle a na lačno
 Vysunutí proužku bez kontaktu s krví
 Klávesové zkratky vytištěné na zadní straně umožňují rychlé 

nastavení
 Přenos dat pomocí funkce Bluetooth® a kabelu s 

konektorem microUSB do aplikace mylife™ App a do 
softwaru pro řízení léčby, jako je mylife™ Software

 Automatické odesílání dat do smartphonu s nainstalovanou 
aplikací mylife™ App

Lancetové pero mylife Aveo™

 Ejektor lancet umožňující bezpečnou a snadnou výměnu 
lancet

 Praktický bajonetový uzávěr a funkce zastavení umožňující 
snadnou výměnu lancety

 Provedení s tlumením kmitání umožňuje přesný průnik lancety 
kůží a tím minimalizuje poranění při vpichu

 9 nastavitelných hodnot hloubky vpichu
 Šetrný odběr vzorků krve

Testovací proužky mylife Aveo™

 Vysoká správnost1 a přesnost2 s enzymem flavinadenindi-
nukleotid glukózo-dehydrogenázou (GDH-FAD)

 Standardní kulaté krabičky na testovací proužky obsahují 
50 proužků



Glukometr mylife Aveo™ je ideální pro samostatnou léčbu diabetu v kombinaci s inzulinovou pumpou mylife™ 

YpsoPump® – oba přístroje mohou bezdrátově přenášet data do aplikace mylife™ App pomocí funkce  
Bluetooth®. Pacienti používající pero mají s glukometrem mylife Aveo možnost bezdrátově odesílat hodnoty  
glykémie do aplikace mylife™ App a získávat tak návrh bolusu. Bez ohledu na způsob léčby umožňuje  
aplikace mylife™ App uživatelům řídit léčbu v jednom hlavním řešení léčby – poskytuje jim celkový a rychlý  
přehled o léčbě. Volitelný cloud mylife™ Cloud značně usnadňuje synchronizaci dat mezi zdravotnickým 
personálem a pacienty.

mylife Aveo™

Vhodné k léčbě pumpou mylife™ YpsoPump® i perem

mylife™ Digital
Řízení léčby je nyní snadné

Řízení léčby mylife™ je navrženo tak, aby vyhovovalo aktivnímu životnímu stylu. Uživatelé mají přístup  
k údajům o léčbě diabetu pomocí aplikace mylife™ App a osobního počítače v softwaru mylife™ Software  
a v cloudu mylife™ Cloud.

 Intuitivní a uživatelsky přívětivé provedení usnadňuje používání 
 Stejné rozhraní pro všechny uživatele zjednodušuje komunikaci
 Volitelné použití cloudových služeb podle volby uživatele
 Možnost sdílení dat zjednodušuje řízení léčby

Stáhněte si aplikaci mylife™ App přímo z obchodu App Store nebo Google Play Store a vyhledejte  
další informace o softwaru mylife™ Software na webových stránkách mylife™ Diabetescare: 
www.mylife-diabetescare.cz/digital

mylife™ YpsoPump® mylife Aveo™ mylife™ SoftwareAplikace  
mylife™ App

mylife™ Cloud 

Inzulinové pero 
(ruční zadání údajů)
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mylife Aveo™ 
Pro ověřenou správnost a přesnost

Automatické kódování
Automatické kódování znamená automatickou kalibraci  
glukometru. Moderní systémy měření glykémie  
automaticky korigují všechny naměřené hodnoty tak,  
aby byly kompenzovány chemické a fyzikální  
tolerance šarží testovacích proužků při výrobě. Každý 
jednotlivý testovací proužek dostane během výroby 
elektronický kód specifický pro příslušnou šarži, který 
glukometr načte, a pak koriguje naměřenou hod-
notu glykémie na hodnotu co nejbližší referenčnímu 
glukometru. 

Systém mylife Aveo™ splňuje normu ISO 15197:20133 a poskytuje přesné výsledky:

Přesnost systému1

Norma ISO 15197:2013 vyžaduje, aby bylo ≥ 95 % naměřených hodnot při koncentraci glukózy < 5,55 mmol/L 
v rozsahu ± 0,83 mmol/L a při koncentraci glukózy ≥ 5,55 mmol/L v rozsahu ± 15 %. U šarží všech tří  
systémů reagencií bylo dosaženo 99,7 % v rozsahu ± 0,83 mmol/L a ± 15 %. 100 % výsledků testů v systému 
mylife Aveo™ (600 ze 600 poolovaných měření) jsou v zóně A konsenzuální chybové mřížky (Consensus 
Error Grid - CEG) (v zónách A a B musí být ≥ 99 %).

Přesnost měření2

Při testování reprodukovatelnosti měření vykazuje systém mylife Aveo™ velmi dobré výsledky (10 glukometrů,  
3 šarže testovacích proužků v 5 rozsazích koncentrace glukózy): SD ≤ 0,2 mmol/L (akceptační kritéria TNO4: 
SD ≤ 0,56 mmol/L při koncentraci glukózy < 5,55 mmol/L ) a CV ≤ 3,7 % (kritéria TNO: CV ≤ 5 % při koncentraci 
glukózy ≥ 5,55 mmol/L).

Definice zón v chybové mřížce:

Zóna A Žádný vliv na klinický postup
Zóna B Pozměněný klinický postup – malý nebo žádný vliv na klinický výsledek
Zóna C Pozměněný klinický postup – pravděpodobnost vlivu na klinický výsledek
Zóna D Pozměněný klinický postup – možnost významného zdravotního rizika
Zóna E Pozměněný klinický postup – možnost nebezpečných následků

1 Kontakty pro automatické kódování
2  Vzorec pro automatické kódování



mylife Aveo™ 
Technická data a vlastnosti produktu

mylife Aveo™ a příslušenství
Přehled produktů

Specifikace produktu

 Položka

Technika měření Elektrochemický snímač GDH-FAD

Referenční zařízení YSI 2300 Stat Plus

Kalibrace měření Plazma

Kódování Automatické kódování (není potřebný zásah uživatele)

Vzorek Kapilární a žilní plná krev

Hematokrit 15–70 %

Minimální objem vzorku / doba testování 0,5 μL / 5 sekund

Kapacita paměti 1 000 měření

Rozsah měření 0,6–33,3 mmol/L, mimo rozsah: nízký nebo vysoký

Energeticky úsporný režim Zapnuto

Provozní teplota 5–45 °C

Provozní relativní vlhkost 10–90 %

Napájení / životnost baterie glukometru 2 baterie CR2032 / 1 000 měření

Rozměry glukometru /  
hmotnost glukometru

103 × 54 × 15 mm / 67 g (s bateriemi)

Monitor LCD displej s podsvícením

Datové rozhraní Možnost A: bezdrátové připojení pomocí funkce Bluetooth® (rozsah přenosu  
přibližně 10 m)
Možnost B: microUSB port (USB kabel typu microUSB/USB-A, dostupný samostatně)

Správa přenosu dat z glukometru Data mohou být přenesena do aplikace mylife™ App a do jiného terapeutického 
softwaru, jako je software mylife™ Software

Startovací balíček pro  
měření glykémie

Systém mylife Aveo™

Testovací proužky Testovací proužky mylife Aveo™, 50 ks v balení

Lancety Lancety mylife™ Lancets, 30G, 200 ks v balení

Vícebarevné lancety mylife™ Lancets multicolor, 30G, 200 ks v balení

Příslušenství Micro USB kabel mylife™

Hardwarový klíč mylife™ Dongle

1  i-SENS: Zpráva o testování správnosti systému monitorování glykémie mylife Aveo™, Yangjae Choi’s Hospital, Korea, říjen 2019.
2  i-SENS: Zpráva o testování přenosti (ISO 15197:2013) systému monitorování glykémie mylife Aveo™, Sensor laboratory (B1F) Seocho, i-SENS, Inc., Korea, říjen 2019.
3  ISO 15197:2013; Systémy diagnostických zkoušek in vitro – Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus. Mezinárodní organizace 

pro normalizaci, Ženeva.
4  Post H. et al.: Portable In-Vitro Blood Monitor Systems for (Self)-Monitoring-Blood Glucose Monitors – Particular Requirements and Test Methods. Směrnice TNO pro zajištění 

kvality PG/TG/2001 045 2001. Delft: TNO, 2001.

Zřeknutí se práv: Zde použité ochranné známky třetích stran jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve 
vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. 



Infuzní systémy Systémy pro 
měření glykémie

Řízení léčby Jehly k peru

Se značkou mylife™ Diabetescare nabízí společnost Ypsomed pacientům 
s diabetem rozsáhlou řadu produktů a služeb a tím jim umožňuje snadnou, 
diskrétní a spolehlivou domácí léčbu. S mylife™ Diabetescare se domácí léčba 
stane samozřejmostí.

More freedom.
More confi dence.
With mylife™.
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