
Enjoy  
practicality.

mylife Aveo™ – yksinkertainen ja kätevä  
verensokerimittari.

  Esiasetettu verensokerimittari on nopea asettaa ja helppo oppia käyttämään
  Erinomainen luettavuus suurten numeroiden ja selkeän näytön ansiosta
  Automaattinen tiedonsiirto takaa nopean ja vaivattoman hoidonseurannan
  mylife™ App -sovellukseen yhdistämisen jälkeen saadaan hyödyllisiä bolusehdotuksia
 Testiliuskanpoistajan ansiosta testiliuskan poistaminen on hygieenistä ilman kosketusta  

vereen

More freedom. More confidence. With mylife™.

Esiasetettu mittari, 

jossa on suuri näyttö 

ja testiliuskanpoistaja





mylife Aveo™ 
Verensokerimittari jokaiseen tarpeeseen

mylife Aveo™ on potilaskeskeinen verensokerimittari, joka vastaa käyttäjien tarpeita: esiasetetun ja korkea-
laatuisen laitteen käyttäminen on intuitiivista. mylife Aveo™ -verensokerimittarin toiminnot auttavat potilasta 
diabeteksen omahoidon seurannassa luotettavasti ja yksinkertaisesti sekä täyttävät käyttäjien vaatimukset. 

Luotettava järjestelmä, joka tukee päivittäistä diabeteksen hoitoa
Jokaisen mittauksen jälkeen voi asettaa ennen ateriaa-, aterian jälkeen-, tai paastomerkin. Jos käyttäjä  
haluaa tukea verensokeritasojen suhteen, verensokerin tavoitealueen määritteleminen on mahdollista.  
Jokaisen mittauksen jälkeen näytössä näkyvä kuvake ilmaisee, onko verensokeritaso määritetyllä  
verensokerin tavoitealueella vai ei. mylife Aveo™ -verensokerimittarissa voidaan asettaa enintään kolme 
hälytystä, jotka muistuttavat käyttäjää testin suorittamisesta. Lisäksi postprandiaalinen hälytys muistuttaa 
käyttäjää suorittamaan testin kahden tunnin kuluttua ateriasta. Turvallisuussyistä voidaan asettaa testiliuskan 
viimeisen käyttöpäivämäärän ilmaisin, joka ilmoittaa käyttäjälle senhetkisen testiliuskan vanhentuneen. 

Erittäin käytännöllinen mittaus vain muutamassa vaiheessa
mylife™ Aveo™ sopii ihanteellisesti kaikenikäisille potilaille turvallisen ja helpon käyttötapansa ansiosta. Kun 
testiliuska työnnetään laitteeseen, laite aktivoituu automaattisesti ja tunnistaa testiliuskan koodin (katso  
Automaattinen koodaus). Merkkiääni vahvistaa testiliuskan olevan oikein paikallaan. Mittaustulokset on helppo 
lukea suurten numeroiden ja valaistun näytön ansiosta. Testiliuskanpoistajan ansiosta testiliuska poistetaan 
ilman kosketusta vereen.

Älykäs verensokerimittari integroituna koko järjestelmään
Jos diabeetikko haluaa lisäksi käyttää diabeteksen omahoitoon mobiililaitetta tai hoidonhallintaohjelmistoa,  
mittaustiedot voidaan siirtää automaattisesti Bluetooth®-yhteyden kautta mylife™ App -sovellukseen  
(iOS/Android) sekä pienois-USB-liitännän kautta toiseen hoidonhallintaohjelmistoon, kuten mylife™ Software. 
mylife™ App -sovelluksen avulla käyttäjät voivat seurata omia verensokeriarvojaan. Lisäksi asetukset synkro-
nisoidaan verensokerimittarin ja mylife™ App -sovelluksen välillä. 

Yksinkertainen, mutta samalla kaiken kattava
mylife Aveo™ -verensokerimittari sopii diabeetikoille, jotka haluavat kätevän ja isolla näytöllä varustetun  
verensokerimittarin, mutta myös diabeetikoille, jotka haluavat itse seurata diabeteksen omahoitoa  
mobiililaitteiden avulla.



54 mm

103 mm

15 mm

95 mm

19 mm

5 mm

28 mm

55 mm

Ø33 mm

mylife Aveo™ 
Osat yhdellä silmäyksellä

mylife Aveo™ -verensokerimittari
 Esiasetettu ja helppokäyttöinen verensokerimittari, jonka 

käyttö on intuitiivista
 Valaistu näyttö, laajat katselukulmat ja suuret numerot 

takaavat hyvän näkyvyyden
 Verensokerin tavoitealueen määritteleminen mahdollista
 Hälytystoiminnot: 3 päivittäistä hälytystä
 Postprandiaalinen hälytys (2 tuntia)
 Liuskan viimeisen käyttöpäivämäärän ilmoitus
 Ennen ateriaa-, aterian jälkeen-, ja paastomerkki
 Liuskan poisto ilman kosketusta vereen
 Verensokerimittarin takaosaan painetut pikavalinnat 

nopeuttavat asetusten valintaa
 Bluetooth®-yhteyden ja pienois-USB-liitännän avulla tiedot  

voidaan siirtää mylife™ App -sovellukseen ja 
hoidonhallintaohjelmistoon, kuten mylife™ Software

 Automaattinen tiedonsiirto älypuhelimeen, johon on asennettu 
mylife™ App

mylife Aveo™ -näytteenottolaite
 Helppo ja turvallinen lansetin vaihtaminen lansetinpoistajan 

ansiosta
 Käytännöllinen pistimen lukitus- ja pysäytystoiminto 

helpottaa lansetin vaihtoa
 Tärinää vaimentava malli mahdollistaa tarkan ihopiston ja 

minimoi siten neulanpistostapaturmat
 9 säädettävää pistosyvyyttä
 Hellävarainen sormenpäänäytteiden ottaminen

mylife Aveo™ -testiliuskat
 Erittäin tarkka1 ja varma2 glukoosidehydrogenaasi- 

flaviiniadeniinidinukleotidilla (GDH-FAD-entsyymi)
 Pyöreät testiliuskapurkit sisältävät 50 testiliuskaa



mylife Aveo™ sopii ihanteellisesti diabeteksen omahoitoon yhdessä mylife™ YpsoPump® -insuliinipumpun kanssa:  
molemmat laitteet voivat siirtää tietoja langattomasti mylife™ App -sovellukseen Bluetooth®-yhteyden kautta. 
Lisäksi mylife Aveo™ -laitteen ansiosta monipistoshoitoa käyttävät diabeetikot voivat lähettää verensokeritiedot  
langattomasti mylife™ App -sovellukseen ja saada tietojen perusteella bolusehdotuksia. Hoitomuodosta  
riippumatta mylife™ App -sovellus mahdollistaa hoitotietojen seurannan yhdellä keskitetyllä hallintaratkaisulla, 
josta käyttäjät näkevät nopeasti kattavan yleiskuvan omahoidostaan. Valinnainen mylife™ Cloud helpottaa 
huomattavasti tietojen synkronisointia terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välillä.

mylife Aveo™

Täydellinen kumppani mylife™ YpsoPump® -insuliinipumpulle  
ja insuliinikynähoidolle

mylife™ Digital
Helppo hoitotietojen hallinta

mylife™-hoidonhallintaohjelmisto on suunniteltu aktiiviseen elämäntapaan. Diabeteksen omahoidon tiedot ovat  
käyttäjien käytettävissä mylife™ App -sovelluksessa sekä tietokoneen kautta mylife™ Software -ohjelmistossa 
ja mylife™ Cloud -pilvipalvelussa.

 Intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen muotoilu helpottaa käyttöä 
 Käyttöliittymä on samanlainen kaikille käyttäjille, mikä helpottaa yhteydenpitoa
 Pilvisovellus valinnaisesti käyttäjien käytettävissä tarpeen mukaan
 Tietojen jakamisen mahdollisuus yksinkertaistaa hoidon hallintaa

Lataa mylife™ App suoraan Apple App Storesta tai Google Play Storesta tai katso lisätietoja mylife™ 
Software -ohjelmistosta mylife™ Diabetescaren verkkosivuilta: 
www.mylife-diabetescare.fi/digital

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

mylife™ Cloud 

Insuliinikynä  
(tietojen  
manuaalinen syöttö)
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mylife Aveo™  
Luotettava tarkkuus ja varmuus

Automaattinen koodaus
Automaattisella koodauksella tarkoitetaan veren-
sokerimittarin automaattista kalibrointia. Modernit  
verensokerimittarit korjaavat mittaustulokset  
automaattisesti kompensoidakseen testiliuskaerien 
valmistustoleransseja kemiallisten ja fysikaalisten  
ominaisuuksien suhteen. Jokainen testiliuska saa  
valmistuksen aikana eräkohtaisen elektronisen 
koodin, jonka verensokerimittari lukee korjatakseen 
mitatun verensokerituloksen mahdollisimman lähelle 
viitelaitetta. Potilaan ei tarvitse kalibroida verensokeri-
mittaria manuaalisesti millään tavalla.

mylife Aveo™ -laitteen mittaustekniikka tuottaa vakuuttavat tulokset myös ISO 15197:20133 -standardin 
vaatimusten valossa:

Järjestelmän tarkkuus1

ISO 15197:2013 -standardin vaatimuksena on, että ≥ 95 % mittauksista on ± 0,83 mmol/L:n alueella  
verensokeripitoisuudessa < 5,55 mmol/L ja ± 15 %:n alueella verensokeripitoisuudessa ≥ 5,55 mmol/L.  
Kaikilla kolmella reagenssijärjestelmäerällä saavutettiin 99,7 % alueilla ± 0,83 mmol/L ja ± 15 %. 100 %  
mylife Aveo™ -verensokerimittarin mittaustuloksista (600 / 600 tutkituista mittauksista) kattaa A-alueen  
Consensus Error Grid -analyysissä (CEG) (A- ja B-alueen on oltava ≥ 99 %).

Mittaustarkkuus2

Mittausten toistettavuuden osalta mylife Aveo™ -verensokerimittarin tulokset ovat erittäin hyvät (10 veren-
sokerimittaria, 3 testiliuskaerää ja 5 verensokeripitoisuutta): SD ≤ 0,2 mmol/L (TNO4-hyväksymiskriteerit: 
SD ≤ 0,56 mmol/L) verensokeripitoisuuksissa < 5,55 mmol/L ja CV ≤ 3,7 % (TNO-kriteerit: CV ≤ 5 % verenso-
keripitoisuudessa ≥ 5,55 mmol/L).

Error grid -vyöhykkeiden määritelmät:

Alue A Ei vaikutusta kliiniseen toimintaan
Alue B  Muuttunut kliininen toiminta – vähän tai ei lainkaan vaikutusta kliiniseen 

tulokseen
Alue C Muuttunut kliininen toiminta – vaikuttaa todennäköisesti kliiniseen tulokseen
Alue D  Muuttunut kliininen toiminta – saattaa johtaa merkittävään lääketieteelliseen 

riskiin
Alue E Muuttunut kliininen toiminta – saattaa johtaa vaarallisiin seurauksiin

1 Automaattisen koodauksen tapit
2  Automaattisen koodauksen malli



mylife Aveo™  
Tekniset tiedot ja tuoteominaisuudet

mylife Aveo™ ja lisävarusteet
Tuotteet

Tuoteominaisuudet

 Tuote Tuotenumero

Mittausteknologia Sähkökemiallinen anturi GDH-FAD

Viitelaite YSI 2300 Stat Plus

Mittauksen kalibrointi Plasma

Koodaus Automaattinen koodaus (ilman käyttäjän apua)

Näyte Kapillaari- ja laskimokokoveri

Hematokriitti 15–70 %

Näytteen vähimmäiskoko / Testausaika 0,5 μL / 5 sekuntia

Muistikapasiteetti 1000 mittausta

Mittausväli 0,6–33,3 mmol/l, jos ulkopuolella: MATALA tai KORKEA

Virransäästötila Päälle

Käyttölämpötila 5–45 °C

Suhteellinen kosteus käytössä 10–90 %

Virtalähde / Mittarin pariston käyttöikä 2 CR2032-paristoa / 1000 mittausta

Mittarin koko / Mittarin paino 103 × 54 × 15 mm / 67 g (paristojen kanssa)

Monitori LCD-näyttö taustavalolla

Tietoliitäntä Vaihtoehto A: langaton Bluetooth®-liitäntä (kantama noin 10 m)
Vaihtoehto B: USB-mikroportti (mikro-USB/USB-A-tyyppinen USB-johto, saatavana erikseen)

Mittarin tiedonsiirron hallinta Tiedot voidaan siirtää mylife™ App -sovellukseen ja eri hoidonhallintaohjelmaan kuten 
mylife™ Software -ohjelmaan.

Verensokerimittarin perussarja mylife Aveo™ -sarja (mmol/L) 700017365

Testiliuskat mylife Aveo™ -testiliuskat (50 kpl/rasia) 700017360

Lansetit mylife™ Lancets, 30 G (200 kpl/rasia) 7101030

mylife™ Lancets multicolor, 30 G (200 kpl/rasia) 7101031

mylife™ SafetyLancets, 28 G / 1,5 mm (100 tai 200 kpl/rasia) 700009359 / 7100031

mylife™ SafetyLancets Comfort, 30 G / 1,2 mm (100 tai 200 kpl/rasia) 700009361 / 700001495

Lisävarusteet mylife™ micro USB-johto 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 Standardisation, 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.

Vastuuvapauslauseke: Tässä käytetyt kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat vastaavien omistajien tavaramerkkejä. Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Infuusiomenetelmät Verensokerimittarit Hoidon hallinta Kynäneulat

Ypsomedin mylife™ Diabetescare on laaja diabeetikoille kehitetty tuote- ja 
palveluohjelma. Se tarjoaa kaiken mitä tarvitaan helppoon, 
huomaamattomaan ja luotettavaan itsehoitoon. mylife™ Diabetescare’n 
ansiosta itsehoito on itsestäänselvyys.

More freedom.
More confi dence.
With mylife™.
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