
Enjoy  
practicality.

mylife Aveo™ – den enkla och funktionella  
blodglukosmätaren.

  Förinställt system för blodglukosmätning för snabb inställning och enkel träning
  Stora siffror och klar skärm för utmärkt läsbarhet
  Automatisk dataöverföring för att snabbt och enkelt kunna följa behandlingen
  Kan kopplas till mylife™ App för praktiska bolusförslag
  En utmatare matar ut teststickan hygieniskt utan blodkontakt

More freedom. More confidence. With mylife™.

Den lättanvända mätaren 

med stor skärm och  

utmatare för teststickan





mylife Aveo™ 
En blodglukosmätare för varje behov

mylife Aveo™ är ett patientfokuserat system för blodglukosmätning som uppfyller användarnas krav: en 
förinställd högkvalitativ blodglukosmätare med intuitiv användning. För att hjälpa patienten att hantera  
diabetes på ett pålitligt och säkert sätt har blodglukosmätaren mylife Aveo™ lämpliga funktioner för att upp-
fylla användarnas krav. 

Ett pålitligt system som underlättar den dagliga hanteringen av diabetes
Efter varje mätning kan en markör för före måltid, efter måltid eller fastande läggas in. Om användaren vill kan  
ett blodglukosmålområde definieras. Efter varje mätning visar en symbol om blodglukosnivån är inom det 
definierade målområdet eller inte. Med mylife Aveo™ kan upp till tre larm ställas in för att påminna användaren 
när ett test behöver utföras. Dessutom påminns användaren av ett larm efter måltid om att ett test bör utföras 
två timmar efter maten. Det går att ställa in en indikator för stickornas utgångsdatum, så att användaren 
påminns när de aktuella stickornas utgångsdatum passerats. 

Mycket praktiska mätningar i några få steg
Säker och enkel applicering gör mylife Aveo™ till den idealiska blodglukosmätaren för patienter i alla åldrar. 
Mätaren startar automatiskt när en teststicka sätts in, och stickans kod läses av (se autokodning). En  
ljudsignal anger om teststickan satts in på rätt sätt. Mätresultaten är lätta att avläsa, tack vare stora siffror 
och väl upplyst skärm. En utmatare matar ut teststickan utan att användaren kommer i kontakt med blod.

En intelligent blodglukosmätare som ingår i ett helt system
För användaren som vill ha mer hjälp att hantera sin diabetes via en mobil enhet eller programvara för  
behandlingshantering kan mätdata överföras automatiskt via Bluetooth® till mylife™ App (iOS eller Android) 
och via mikro-USB till olika program för för behandlingshantering, t.ex. mylife™ Software. Med mylife™ App  
kan användaren följa sina blodglukosmätningar. Dessutom synkroniseras inställningarna mellan blodglukos-
mätaren och mylife™ App. 

Enkel med alla möjligheter
Blodglukosmätsystemet mylife Aveo™ passar för personer med diabetes som vill ha en lätthanterlig mätare 
med stor skärm, men även för dem som vill hantera sin diabetes med stöd av mobila enheter.
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mylife Aveo™ 
Delarna i korthet

Blodglukosmätaren mylife Aveo™

 Förinställd och lättanvänd mätare med intuitiv användning
 Väl upplyst skärm med breda betraktningsvinklar så att de 

stora siffrorna är lätta att läsa
	 Möjlighet	att	definiera	ett	blodglukosmålområde
 Larmfunktioner med 3 dagliga larm
 Larm efter maten (2 timmar)
 Indikator för utgångna teststickor
 Markörer för före måltid, efter måltid eller fastande
 Utmatning av teststickan utan blodkontakt
 Genvägar tryckta på mätarens baksida för snabba 

inställningar
 Bluetooth® och mikro-USB för dataöverföring till mylife™ App 

och till programvara för behandlingshantering, som mylife™ 
Software

 Automatisk dataöverföring till smarttelefon med installerad 
mylife™ App

mylife Aveo™ blodprovstagare
 Lansettutmatare för säkra och lätta lansettbyten
 Praktiskt bajonettlås och stoppfunktion för enkelt byte av 

lansett
 Vibrationsabsorberande konstruktion möjliggör noggrant 

stick genom huden och därmed minimal skada  
vid punkteringsstället

 9 inställbara stickdjup
 Skonsam blodprovstagning

mylife Aveo™ teststickor
 Hög noggranhet1 och precision2 med enzymet  

glukosdehydrogenas-flavinadenindinukleotid (GDH-FAD)
 Runda standardburkar med 50 teststickor



mylife Aveo™ är idealisk för egenbehandling av diabetes i kombination med insulinpumpen mylife™ YpsoPump®:  
båda apparaterna kan överföra data trådlöst till mylife™ App via Bluetooth®. Dessutom har pennbehandlade 
möjlighet att med mylife Aveo™ överföra sina blodglukosdata trådlöst till mylife™ App för bolusförslag. Obero-
ende av behandlingsform kan användare med mylife™ App hantera behandlingsdata i en central lösning –  
de får en heltäckande och snabb överblick över behandlingen. Det valfria mylife™ Cloud gör datasynkronisering 
mellan vårdpersonal och patienter mycket enkel.

mylife Aveo™

Passar mylife™ YpsoPump® och pennbehandling

mylife™ Digital
Enkel hantering av behandlingen

mylife™ erbjuder lösningar för behandlingshantering som är utformade för att passa en aktiv livsstil.  
Användare kan nå diabetesbehandlingsdata via mylife™ App och via persondator i mylife™ Software och i 
mylife™ Cloud.

 Intuitiv, användarvänlig utformning förenklar användningen 
 Identiska gränssnitt för alla användare gör kommunikation enklare
 Molntjänst som alternativ för att svara mot vad användarna vill ha
 Möjlighet till datadelning för att hantera behandlingen enklare

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

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

mylife™ Cloud 

Insulinpenna  
(manuell  
datainmatning)
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mylife Aveo™  
För pålitlig noggrannhet och precision

Autokodning
Autokodning innebär automatisk kalibrering av mäta-
ren. Moderna blodglukosmätsystem korrigerar varje 
mätning automatiskt för att kompensera för produk-
tionstoleranser för teststickeloters kemi och fysik. 
Varje individuell teststicka får en lotspecifik elektronisk 
kod under tillverkningen. Koden läses av mätaren  
för att korrigera det uppmätta blodglukosvärdet så att  
det kommer så nära referensenhetens värde som 
möjligt. Patienten behöver inte på något sätt kalibrera 
mätaren manuellt.

Med avseende på kraven i standarden ISO 15197:20133 leder mättekniken i mylife Aveo™ till övertygande 
resultat:

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 reagens-
systemloter uppnådde 99,7 % inom ± 0,83 mmol/L och ± 15 %. 100 % av testresultaten med mylife Aveo™ 
(600 av 600 sammanlagda mätningar) täcker zon A i Consensus Error Grid (CEG) (A- och B-zonerna måste 
vara ≥ 99 %).

Mätprecision2

mylife Aveo™ uppvisade mycket goda resultat vid testning av mätningarnas repeterbarhet (tio mätare,  
tre loter teststickor och fem glukoskoncentrationer): SD ≤ 0,2 mmol/L (TNO4-acceptanskriterier: 
SD ≤ 0,56 mmol/L vid glukoskoncentrationer < 5,55 mmol/L) och CV ≤ 3,7 % (TNO-kriterier: CV ≤ 5% vid 
glukoskoncentrationer ≥ 5,55 mmol/L (≥ 100 mg/dL)).

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

1 Autokodningsstift
2  Autokodningsmönster



mylife Aveo™  
Tekniska data och produktegenskaper

mylife Aveo™ och tillbehör
Produktöversikt

Produktspecifikationer

 Artikel Kod

Mätteknologi Elektrokemisk sensor GDH-FAD

Referensenhet YSI 2300 Stat Plus

Mätningskalibrering Plasma

Kodning Autokodning (användaren behöver inte göra något)

Provmaterial Kapillärt och venöst helblod

Erytrocytvolymfraktion 15–70 %

Minsta provvolym / Testtid 0,5 μL / 5 sekunder

Minne 1 000 mätningar

Mätområde 0,6–33,3 mmol/L, om utanför: LOW (lågt) eller HIGH (högt)

Strömsparande På

Drifttemperatur 5–45 °C

Relativ luftfuktighet 10–90 %

Strömförsörjning / Batteriets livslängd 2 CR2032 knappcellsbatterier / 1 000 mätningar

Mätarens mått / Vikt 103 × 54 × 15 mm / 67 g (med batterier)

Skärm LCD-skärm med bakgrundsbelysning

Datagränssnitt Alternativ A: Trådlöst via Bluetooth® (överföringsområde: ca 10 m)
Alternativ B: Mikro-USB-port (mikro-USB/USB-kabel typ A, beställs separat)

Mätarens dataöverföring Data kan överföras till mylife™ App och till olika program för hantering  
av behandling, som mylife™ Software

Startkit för blodglukosmätning mylife Aveo™-startkit (mmol/L) 700017365

Teststickor mylife Aveo™ teststickor (burk med 50 st.) 700017360

Lansetter mylife™ Lancets, 30G (ask med 200 st.) 7101030

mylife™ Lancets multicolor, 30G (ask med 200 st.) 7101031

mylife™ SafetyLancets, 28G / 1,5 mm (askar med 100 eller 200 st.) 700009359 / 7100031

mylife™ SafetyLancets Comfort, 30G / 1,2 mm  
(askar med 100 eller 200 st.)

700009361 / 700001495

Tillbehör 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 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.

Friskrivning: De tredjepartsvarumärken som används här tillhör respektive ägare. Ordet Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.



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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Ypsomed AB // Elektrogatan 10, 7tr // 171 54 Solna //  
info@ypsomed.se // www.mylife-diabetescare.se // Kundtjänst: 08 601 25 50


