
Enjoy  
practicality.

mylife Aveo™ – det enkle og funktionelle  
blodsukkerapparat.

  Forindstillet system til blodsukkerovervågning for hurtig opsætning og nem oplæring
  Store tal og tydeligt display for god læsbarhed
  Automatisk dataoverførsel for hurtig og enkel overvågning af behandlingen
  Tilslutning til mylife™ App for nemt bolusforslag
  Strimmeludskyder til hygiejnisk fjernelse af strimler uden at komme i kontakt med blod

More freedom. More confidence. With mylife™.

Det forindstillede  

apparat med  

stort display og  

strimmeludskyder





mylife Aveo™ 
Et blodsukkerapparat til alle behov

mylife Aveo™ er et patientfokuseret system til overvågning af blodsukker, der opfylder brugernes krav: et 
forindstillet blodsukkerapparat i høj kvalitet med intuitiv betjening. For at hjælpe patienten med at styre  
sin diabetes på en nem og sikker måde har mylife Aveo™ blodsukkerapparatet funktioner, som opfylder 
brugernes krav. 

Et pålideligt system, som understøtter den daglige håndtering af diabetes
Efter hver måling kan der indsættes en før mad-markør, en efter mad-markør eller en fastemarkør. Hvis brugeren 
ønsker støtte i forhold til blodsukkerniveauer, kan der defineres et blodsukkermålinterval. Efter hver  
måling angiver et ikon, om blodsukkerniveauet er uden for det definerede målinterval eller ej. Med mylife Aveo™ 
kan der indstilles op til tre alarmer for at minde brugeren om, hvornår der skal udføres en test. Desuden 
minder en efter mad-alarm brugeren om at udføre en test to timer efter et måltid hvis alarmen aktiveres.  
Af sikkerhedsgrunde kan der indstilles en indikator for strimmeludløbsdato, som gør brugeren opmærksom  
på det, når den aktuelle teststrimmel er udløbet. 

Ekstremt praktisk måling med nogle få trin
En sikker og nem anvendelse gør mylife Aveo™ til det ideelle blodsukkerapparat til patienter i alle aldre.  
Apparatet aktiveres automatisk, når der indsættes en teststrimmel, og det identificerer strimmelkoden  
(se Autokodning). Et akustisk signal bekræfter, at teststrimlen er sat korrekt i. Måleresultaterne er nemme  
at aflæse takket være de store tal og det belyste display. Strimmeludskyderen gør det muligt at fjerne  
teststrimlen uden at komme i kontakt med blod.

Et intelligent blodsukkerapparat integreret i hele systemet
For mennesker med diabetes, som desuden gerne vil styre deres diabetes via en mobilenhed eller behand-
lingsstyringssoftware, kan måledata automatisk overføres til mylife™ App (iOS/Android) via Bluetooth® og  
til forskellige former for behandlingsstyringssoftware, f.eks. mylife™ Software, via mikro-USB. mylife™ App giver 
brugerne mulighed for at spore deres egne blodsukkermålinger. Desuden synkroniseres indstillingerne  
mellem blodsukkerapparatet og mylife™ App. 

Enkel med alle muligheder
mylife Aveo™ blodsukkerovervågningssystemet passer til mennesker med diabetes, som gerne vil have et 
brugervenligt apparat med et stort display, men også mennesker, som gerne vil styre deres diabetes med 
støtte fra mobilenheder.
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mylife Aveo™ 
Oversigt over komponenter

mylife Aveo™ blodsukkerapparat
 Forindstillet og brugsklart apparat med intuitiv betjening
 Godt oplyst display med store visningsvinkler og store tal for 

god læsbarhed
	 Mulighed	for	at	definere	et	blodsukkermålinterval
 Alarmfunktioner med 3 daglige alarmer
 Efter mad-alarm (2 timer)
 Indikator for strimmeludløbsdato
 Før mad-, efter mad- og fastemarkør
 Strimmeludskydning uden kontakt med blod
 Genveje trykt på apparatets bagside for hurtig indstilling
 Bluetooth® og mikro-USB til dataoverførsel til mylife™ App og 

behandlingsstyringssoftware, f.eks. mylife™ Software
 Automatisk dataoverførsel til en smartphone med mylife™ 

App installeret

mylife Aveo™ fingerprikker
 Lancetudskyder for nemt og sikkert lancetskift
 Praktisk bajonetlås og stopfunktion, så lancetten nemt kan 

udskiftes
 Vibrationsdæmpende design for præcis penetration af huden 

og dermed minimal stikskade
 9 variable punkturdybder
 Blid indsamling af blodprøver

mylife Aveo™ teststrimler
 Høj præcision1 og præcision2 med GDH-FAD-enzym  

(glukose-dehydrogenase-flavin-adenin-dinukleotid)
 Runde standardteststrimmelbokse med 50 strimler



mylife Aveo™ er ideel til selvbehandling af diabetes, når det kombineres med mylife™ YpsoPump® insulin-
pumpen: Begge enheder kan overføre data trådløst til mylife™ App via Bluetooth®. Desuden har personer på 
penbehandling mulighed for med mylife Aveo™ at sende deres blodsukkerdata trådløst til mylife™ App for  
at få bolusforslag. Uanset behandlingsformen giver mylife™ App brugerne mulighed for at administrere deres 
behandlingsdata i én central løsning – og brugerne får dermed et hurtigt og omfattende overblik over be-
handlingen. Den valgfrie mylife™ Cloud gør datasynkronisering mellem behandlere og patienter meget nem.

mylife Aveo™

Passer til mylife™ YpsoPump® og penbehandling

mylife™ Digital
Behandlingsstyring på en nem måde

mylife™ behandlingsstyringsløsningen er beregnet til en aktiv livsstil. Brugerne kan få adgang til diabetes-
behandlingsdata via mylife™ App og via deres personlige computer i mylife™ Software og i mylife™ Cloud.

 Intuitivt og brugervenligt design 
 Samme grænseflade for alle brugere for at forenkle kommunikationen
 Valgfri brug af cloud-tjenester for at matche brugerpræferencer
 Mulighed for datadeling for at forenkle behandlingsstyringen

Download mylife™ App direkte fra App Store eller Google Play Store, og find flere oplysninger om  
mylife™ Software på din mylife™ Diabetescare-hjemmeside: 
www.mylife-diabetescare.dk/digital

mylife™ YpsoPump® mylife Aveo™ mylife™ Softwaremylife™ App

mylife™ Cloud 

Insulinpen  
(manuel  
dataindtastning)
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mylife Aveo™  
For pålidelig nøjagtighed og præcision

Autokodning
Autokodning står for den automatiske kalibrering af  
apparatet. Moderne blodsukkerovervågnings-
systemer korrigerer automatisk hver måling for at 
kompensere for produktionstolerancer for teststrim-
mellottene med hensyn til kemi og fysik. Hver eneste 
teststrimmel får en lotspecifik elektronisk kode  
under produktionen, og den læses af apparatet for at  
korrigere den målte blodsukkerværdi så tæt som 
muligt på referencen. Patienten skal ikke kalibrere 
apparatet manuelt på nogen måde.

I forhold til kravene i ISO 15197:20133 fører den avancerede måleteknik i mylife Aveo™ til overbevisende 
resultater:

Systemnøjagtighed1

ISO 15197:2013 kræver ≥ 95 % af målinger inden for 0,83 mmol/L ved en glukosekoncentration < 5,55 mmol/L 
og ± 15 % ved en glukosekoncentration ≥ 5,55 mmol/L. Alle tre reagenssystemlot opnåede 99,7 % inden  
for ± 0,83 mmol/L og ± 15 %. 100 % af mylife Aveo™ testresultaterne (600 af 600 puljede målinger) dækker 
zone A i konsensus ved EGA (zone A og B skal være ≥ 99 %).

Målepræcision2

mylife Aveo™ viser rigtig gode resultater, når der testes for repeterbarhed af måling (ti apparater, tre test-
strimmellot og fem glukosekoncentrationer): SD ≤ 0,2 mmol/L (TNO4-acceptkriterier: SD ≤ 0,56 mmol/L ved 
en glukosekoncentration < 5,55 mmol/L og CV ≤ 3,7 % (TNO-kriterier: CV ≤ 5 % ved en glukosekoncentration  
≥ 5,55 mmol/L).

Definition af EGA-zoner:

Zone A Ingen effekt på klinisk behandling
Zone B Ændret klinisk behandling – lille eller ingen effekt på det kliniske resultat
Zone C Ændret klinisk behandling – vil sandsynligvis påvirke klinisk resultat
Zone D Ændret klinisk behandling – kunne have væsentlig medicinsk risiko
Zone E Ændret klinisk behandling – kunne have farlige konsekvenser

1 Autokodningsben
2  Autokodningsmønster



mylife Aveo™  
Tekniske data og produktfunktioner

mylife Aveo™ og tilbehør
Produktoversigt

Produktspecifikationer

 Del Kode

Måleteknologi Elektrokemisk sensor GDH-FAD

Referencedevice YSI 2300 Stat Plus

Målekalibrering Plasma

Kodning Autokodning (ingen brugerintervention nødvendig)

Prøve Kapillært og venøst fuldblod

Hæmatokrit 15–70 %

Mindste prøvevolumen / Testtid 0,5 μL / 5 sekunder

Hukommelseskapacitet 1000 målinger

Måleområde 0,6–33,3 mmol/L, hvis udenfor: LOW eller HIGH

Strømbesparelse Til

Driftstemperatur 5–45 °C

Fugtighed ved brug 10–90 %

Strømforsyning / Apparatbatterilevetid 2 CR2032-batterier / 1000 målinger

Apparatets størrelse / Apparatets vægt 103 × 54 × 15 mm / 67 g (med batterier)

Skærm LCD-skærm med baggrundsbelysning

Interface Mulighed A: Trådløst via Bluetooth® (transmissionsrækkevidde ca. 10 m)
Mulighed B: mikro-USB-port (mikro-USB/USB-A-type, købes separat)

Håndtering af dataoverførsel fra apparat Data kan overføres til mylife™ App og til forskellig behandlingsstyringssoftware, 
f.eks. mylife™ Software

Startsæt til blodsukkermåling mylife Aveo™ sæt (mmol/L) 700017365

Teststrimler mylife Aveo™ teststrimler (boks med 50 og 100 enheder) 700017360

Lancetter mylife™ Lancets, 30G (boks med 200 enheder) 7101030

mylife™ Lancets multicolor, 30G (boks enheder) 7101031

mylife™ SafetyLancets 28G / 1,5 mm (bokse med 100 og 200 enheder) 700009359 / 7100031

mylife™ SafetyLancets Comfort 30G / 1,2 mm  
(bokse med 100 og 200 enheder)

700009361 / 700001495

Tilbehør mylife™ mikro-USB-kabel 700012330

mylife™ Dongle 700001746

1  i-SENS: Test Report for the System Accuracy Evaluation Blood Glucose Monitoring System mylife Aveo™, Yangjae Choi’s Hospital, Korea, 10.2019.
2  i-SENS: Test Report for the Evaluation of Precision (ISO 15197:2013) of the mylife Aveo™ Blood Glucose Monitoring System, Sensor laboratory (B1F) Seocho, i-SENS, Inc., 

Korea, 10.2019.
3  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.
4  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.

Ansvarsfraskrivelse: Varemærker fra tredjeparter, som anvendes her, er varemærker, som tilhører de respektive ejere. Bluetooth® mærket og -logoerne er registrerede varemærker 
tilhørende Bluetooth SIG, Inc.



Infusionssystemer Blodsukkermåling Behandlingsstyring Penkanyler

Med mærket mylife™ Diabetescare tilbyder Ypsomed et omfattende 
sortiment af produkter og tilbud til personer med diabetes. 
Det giver brugerne mulighed for en diskret og sikker selvbehandling.
Med mylife™ Diabetescare bliver selvbehandlingen en selvfølge.

More freedom.
More confi dence.
With mylife™.
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