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TM ®Tak for dit valg af mylife  Pura  blodsukkermonitoreringssystemet. Læs denne brugervejledning 
grundigt før du gennemfører en test. Den giver dig alle de informationer, du behøver for at bruge 

® ®dette produkt. mylife™ Pura  blodglucosemåleren må kun bruges sammen med mylife™ Pura  
blodglucoseteststrimlerne og kontrolopløsningen mylife™ Control. Anvendelse af andre teststrimler 
eller kontrolvæsker kan føre til forkerte resultater.

TM ®Det anbefales, at blodsukker overvåges regelmæssigt. mylife  Pura  
blodsukkermonitoreringssystemet er nøjagtigt og let at bruge, og er derfor din pålidelige hjælp til 
styring af diabetes.

TM TMmylife  Softlance fingerprikkeren og mylife  Lancets lancetter er beregnede til den enkeltes patient-
selvmonitorering. De må ikke bruges til mere end én person på grund af faren for smitte.

TM ®mylife  Pura  blodsukkermonitoreringssystemet er produceret af Bionime Corporation og serviceres 
af Ypsomed Distribution AG. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kontakt venligst din 
lokale Ypsomed kundeservice (se side 48).

TM ®mylife  Pura  blodsukkermonitoreringssystemet er beregnet til in vitro-diagnostisk brug (udenfor 
kroppen) brug ved selvtestning. Kodning aflæses automatisk. Testresultatet opnås med plasma med 
friske kapillære fuldblodsprøver fra fingerspidsen, håndfladen eller underarm. Du kan kontakte 
sundhedspersonalet for instruktioner om korrekt brug af systemet. Vores kundesupport-
medarbejdere er selvfølgelig også klar til at hjælpe dig.

®Sundhedspersonale kan bruge mylife™ Pura  til overvågning af patienters blodsukkerniveauer på 
medicinske faciliteter.

TM ®For at gøre det kortere vil vi herefter kalde mylife  Pura  blodsukkermonitoreringssystemet 
TM ® TM ®for BGMS; mylife  Pura  blodsukkermåler vil blive kaldt måler; mylife  Pura  blodsukker 

TMteststrimler kaldes teststrimler; mylife  Softlance fingerprikkeren kaldes fingerprikker; 
TMmylife  Lancets lancetter kaldes lancetter eller kanyler; og kort kontrolopløsningen mylife™ 

Control som kontrolopløsning.

Forord
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Anvendelse
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TM ®Om mylife  Pura  BGMS
TM ®Pakke med mylife  Pura  BGMS

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse
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TM ®Pakke med mylife  Pura  BGMS

 

TM ®1. mylife  Pura  måler (med 2 CR2032 batterier installeret)
TM ®2. mylife  Pura  teststrimler (10 stk.)
TM ®3. mylife  Pura  opstartsguide
TM ®4. mylife  Pura  BGMS brugervejledning
TM ®5. mylife  Pura  blodsukker teststrimmel indlæg
TM6. mylife  Softlance fingerprikker
TM ®7. mylife  Pura  den gennemsigtig regulerbare hætte ("AST")
TM8. mylife  Lancets engangslancetter (10 stk.)

TM9. Instruktioner for mylife  Softlance fingerprikkeren
TM ®10. mylife  Pura  garantikort
TM ®11. mylife  Pura  transportæske

TM ®Pakke med mylife  Pura  BGMS
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Venstreknap (      )
Se mere om betjening af måleren i 
de følgende afsnit.

Hovedknap (      )
Se mere om betjening af måleren i 
de følgende afsnit.

TM ® mylife  Pura måler TM ® mylife  Pura måler

Skærmbillede (display)
Viser testresultat, meddelelser og 
relevant information.

Teststrimmel indgang
Indfør teststrimlen her indtil du hører 
et klik.

Højreknap (      )
Se mere om betjening af måleren i 
de følgende afsnit.

Produktnavn

Batteridæksel
Skub dækslet til side 
for at skifte batterier.

Målers serienummer

Måler-batteri

Baggrundslys-
batteri
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Viser et testresultat gemt i målers hukommelse 
(hukommelsespositionen)

Angiver et testresultat, uden at inkludere det I 
 for denne målergennemsnitsfunktionen

Angiver gennemsnitsresultatet 
( )gennemsnitspositionen

Angiver et kontrolvæske testresultat

Enhed for testresultat som forvalgt

Testresultat

Advarer når batteri er ved at være fladt eller bør 
udskiftes

Fortæller når blodprøven skal påføres

Teststrimmel (intern kalibrering og autokodning)

Advarer hvis teststrimmel ikke er sat korrekt i eller 
forkert teststrimmel anvendes

Aktuel dato ( ) eller testdato 
(hukommelsespositionen)

tidspositionen

Angiver hvis omgivelsernes temperaturparametre er 
overskredet under test

Angiver tiden I 12t-format

Aktuel tid ( ) eller testtid 
( )

tidspositionen
hukommelsespositionen

Kun til brug ved fremstilling

TM ® mylife  Pura måler TM ® mylife  Pura måler
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TM ®Advarsler vedr. mylife  Pura  BGMS TM ®Advarsler vedr. mylife  Pura  BGMS

 

- Lad ikke vand komme ind i måleren. Læg aldrig måleren ned i vand og hold den ikke under 
rindende vand.

- Den mindste blodprøvestørrelse for test er 0,75 µL (    ).

Anvend venligst en prøve mellem 0,75-2,0 µL på BGMS. En blodprøvestørrelse over 3,0 µL kan gøre 
teststrimmelindgangen og måleren snavset. For at få et nøjagtigt testresultat skal blodprøven dække 
hele vinduet, som ses i testfeltet. En blodprøvestørrelse mindre end 0,75 µL kan medføre 
fejlmeddelelse Error 4. (se side 40). I så tilfælde gentages testen med en ny teststrimmel.

Eksempel på prøvestørrelse

- Før brug af BGMS til test af dit blodsukker, læs venligst brugervejledningen omhyggeligt.

®- Måleren må kun bruges sammen med mylife™ Pura   teststrimlerne og kontrolopløsningen mylife™ 
Control. Anvendelse af andre teststrimler eller kontrolvæsker kan føre til forkerte resultater.

- BGMS er ikke godkendt til brug på nyfødte og bør derfor ikke bruges til nyfødte.

- BGMS er ikke beregnet til arteriel blodsukkertest.

- Hvis måleren og teststrimler udsættes for væsentlige temperaturudsving, så vent venligst 30 
minutter før måling.

- Smid batterier ud på korrekt vis.

- Bemærk venligst at BGMS indeholder små dele som f.eks teststrimler, som små børn kan få galt I 
halsen.

0,75µL 1,0µL 1,5µL                              2,0           µL 3,0µL
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TM ®  mylife  Pura teststrimmel
TM ®  mylife  Pura teststrimmel

Testfelt
Dette vindue er gult før påføring af 
blodprøve. Det bliver gradvist rødt, 
når det fyldes med blod.

Håndtag
Hold her for at 
indføre teststrimlen 
i måleren.

Prøveindgang
Påfør en dråbe blod eller kontrolvæske her.
Testen behøver kun 0,75 µL blod.

Elektrode-kontakter
Registrering af signal-output-
terminaler.

Guld elektroder
Elektrokemisk sensor

Indikationssymbol
Indfør teststrimmel med 
indikationssymbol forrest og mod 
måler

TM ® TMMåleren må kun anvendes sammen med mylife  Pura  teststrimler og mylife   Control / 
kontrolvæske.
Anvendelse af andre teststrimler eller kontrolvæsker kan føre til forkerte resultater.

ADVARSEL

- Sæt straks låget på teststrimmelbeholderen igen efter at have taget en teststrimmel ud.
- Genbrug ikke teststrimler. Teststrimler er kun beregnet til at blive brugt én gang.
- Brug ikke teststrimler efter udløbsdato.
- Notér datoen for åbning af en ny teststrimmelbeholder for første gang. Smid beholderen 

med teststrimler ud 6 måneder efter første åbning.
- Opbevar teststrimlerne et køligt (4-30 ) og tørt sted (<90% relativ fugtighed). Bør ikke 

udsættes for varme eller direkte sollys.
TM ®- Se mere detaljeret information i folderen i mylife  Pura  teststrimmelemballagen.

- Hvis måler og teststrimler udsættes for væsentlige temperaturudsving, så vent venligst 30 
minutter før måling.

°C
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Måleraktivering og batteriskift

  
1. Vend måleren om. Tryk på og 

skub batteridækslet for at 
åbne.

ADVARSEL
- Følg venligst de lokale regler og smid et brugt batteri ud på korrekt vis.

4. Måleren udfører en kontrol.
5. Tryk på enhver knap for at gå ud af kontrolpositionen og gå ind i opsætningspositionen.
6. Indstil tiden og datoen efter batterierne er udskiftet. Se kapitlet "Opsætning af din måler – Indstilling 

af dato, tid og volumen". Testresultater er stadig gemt I hukommelsen.

3. Skub batteridækslet 
tilbage, indtil det klikker 
på plads.

2. Sæt batteriet i. Sørg for at 
vende batteriet rigtigt med 
"+" symbolet op.

Måleraktivering og batteriskift

Din måler leveres med to CR2032, 3 volt batterier installeret. To nye batterier giver strøm til at udføre 
omkring 1.000 tests ved normal brug. Tryk på hovedknappen eller indfør en teststrimmel for at 
aktivere din måler.

BEMÆRK

- Når målerens baggrundsbelysning holder op med fungere, så skift venligst 
baggrundsbelysningens batteri.

- Når baggrundsbelysningens batteri løber tør, vil måleren stadig fungere korrekt, men uden 
baggrundsbelysning.

150HLA0076

150HLA0076
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BEMÆRK

- Efter tryk på hovedknappen i 2 sekunder vil displayet slukkes. 
- Tryk på hovedknappen i yderligere 2 sekunder og baggrundsbelysning og displayet slukker.
- Fortsat tryk på hovedknappen i yderligere 3 sekunder udløser et bip, og måleren skifter til 

opsætningsposition.
- Et hurtigt tryk på hovedknappen giver dig mulighed for at ændre opsætninger. Men hvis du 

ønsker at vende tilbage til tidspositionen, skal du gå gennem alle indstillingerne først ved 
trykke gentagne gange på hovedknappen.

Du kan gå ind i opsætningsposition på to måder

1. Når batteriet skal sætte i igen
    Efter udtagning af batteriet trykkes på hovedknappen flere gange, indtil skærmen er tom; derefter 

følges trinene for batteri-installationen for at sætte batterierne i. Måleren vil udføre en kontrol. Tryk 
på hovedknappen for at gå ud af kontrolposition og gå ind i opsætningsposition.

2. Når batteriet er sat I
    Tryk på hovedknappen først for at tænde måleren. Derefter trykkes på hovedknappen igen i 

yderligere 7 sekunder indtil du hører et bip, som angiver at du er kommet til opsætningspositionen. 
Skærmbilledet vil vise indstillingsdata.

Opsætning af din måler – Indstilling af dato, tid og volumen

1. Indstilling af år

    Med års-formatet blinkende, trykkes på venstre- eller højreknap for at justere 
det. Derefter trykkes på hovedknappen for at bekræfte det valgte. Samtidig 
skiftes til indstilling af næste ciffer. Gentag ovenstående indtil indstillingen af 
året er færdig og for at gå videre til indstilling af måned. 

2. Indstilling af måned

    Med måned-formatet blinkende, trykkes på venstre- eller højreknap indtil den 
aktuelle måned vises. Derefter trykkes på hovedknappen for at bekræfte det 
valgte og gå til indstilling af dag.

3. Indstilling af dag

    Med dag-formatet blinkende, trykkes på venstre- eller højreknappen indtil 
den aktuelle ugedag vises. Derefter trykkes på hovedknappen for at bekræfte 
det valgte og gå til indstillingen af tid.

1)

2)

3)

Opsætning af din måler – Indstilling af dato, tid og volumen
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4. Tidsformat 12/24t valg

    Med tids-formatet blinkende, trykkes på venstre- eller 
højreknap for at justere det. Derefter trykkes på 
hovedknappen for at bekræfte det valgte og for at gå til 
indstilling af time.

5. Indstilling af time

    Med time-formatet blinkende, trykkes på venstre- eller 
højreknap indtil den aktuelle time vises. Derefter trykkes på 
hovedknappen for at bekræfte det valgte og gå til indstilling af 
minut.

6. Indstilling af minut

    Med minut-formatet blinkende, trykkes på venstre- eller 
højreknap for at justere det. Derefter trykkes på 
hovedknappen for at bekræfte det valgte. Herefter 
fremkommer indstilling af lyd.

7. Indstilling af lyd

    Med lydsymbolet blinkende, trykkes på venstre- eller 
højreknap for at tænde eller slukke for lyden. Derefter 
trykkes på hovedknappen for at bekræfte det valgte og 
afslutte indstillingen.

BEMÆRK

- Din måler er nu klar til brug. Målerens default (standard opsætning) vil afhænge af de 
normalt anvendte måleenheder i dit land.

- Hvis måleren ikke anvendes i mere end 2 minutter, vil den automatisk forlade 
opsætningspostionen og slukke.

8. Færdiggørelse af opsætning

    Efter indstillingen af lyd vil du som bekræftelse høre et bip (hvis lyden er slået 
til). Alle indstillingerne er gemt, og displayet vil vende tilbage til tidspositionen 
(hvis lyden er slået fra, vil displayet vende tilbage til tidspositionen uden et 
bip).

4a) 4b)

5) 6)

7a) 7b)

8)

Opsætning af din måler – Indstilling af dato, tid og volumen Opsætning af din måler – Indstilling af dato, tid og volumen
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Baggrundsbelysningens tænd/sluk funktion

1. Hvordan tændes måleren?

    Tryk på hovedknappen eller indfør en teststrimmel.

2. Manuel slukning

    Tryk på hovedknappen i 4 sekunder.

3. Automatisk slukning

    Hvis måleren ikke anvendes i mere end 2 minutter, vil den automatisk slukke.

TM ®Tænd/sluk for mylife  Pura  måleren

1. Hvordan tændes baggrundsbelysningen?

    Tryk på hovedknappen i 2 sekunder efter måleren tændes.

2. Manuel slukning af baggrundsbelysning

    Tryk på hovedknappen i yderligere 2 sekunder.

3. Automatisk slukning af baggrundsbelysning

    Målerens  baggrundsbelysning vil automatisk slukke, hvis måleren ikke anvendes i mere end 10 
sekunder.
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Sikkerhedsknap
Lancetholder Hylster

Udløserknap
Dybdejusterbar hætte

TM ®Udførelse af en blodsukker test med mylife  Pura  BGMS

1. Hold den dybdejusterbare hætte i én hånd og hylsteret i 
den anden hånd. Bøj hætten til den ene side.

2. Træk den dybdejusterbare hætte af.

3. Sæt en ny engangslancet fast i lancetholderen.

4. Vrid beskyttelseshætten af engangslancetten.

5. Sæt den dydejusterbare hætte på igen.

1

2 3

4 5

TM ®Udførelse af en blodsukker test med mylife  Pura  BGMS

8.   Vask dine hænder i sæbe og varmt vand og tør dem 
omhyggeligt.

9.   Tag en strimmel fra beholderen. Luk straks for beholderen 
igen.

10. Stik teststrimlen ind i strimmelindgangen på måleren med 
indikationssymbolet ned. Måleren bekræfter indføringen af 
teststrimlen med et bip (hvis lyden er slået til).

6

7

6.   Vælg en indtrængningsdybde ved at rotere topdelen af den dybdejusterbare 
hætte, indtil den ønskede dybdeindstillingen er angivet i åbningen. Indstillingen 
baseres på hudtype "         " til blød eller tynd hud; "         " til gennemsnitlig hud; 
"         " til tyk eller hård hud.

7.   Hold hylstret i den ene hånd og træk i stemplet med den anden hånd. Dette 
lader fingerprikkeren.

      Slip stemplet; det vil automatisk gå tilbage til sin oprindelige 
      position ved hylstret. Nu er den klar til brug. 8

BEMÆRK
Måleren vil automatisk læse kodenummeret på 
teststrimlen.

Stempel

109
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11. Et bloddråbesymbol kommer frem og ledsages af et bip 
(hvis lyden er slået til).

      Blodprøven skal påføres indenfor de næste to minutter.
12. Placér fingerprikkeren på din fingerspids og tryk på 

udløserknappen.
13. Hold dråben mod kanten af prøveindgangen indtil du 

hører et "bip" (hvis lyden er slået til) og testfeltet er helt 
fyldt med blod. Hvis testfeltet ikke er helt fyldt med blod 
eller testen ikke starter, smides teststrimlen ud og testen 
gentages med en ny teststrimlen.

14. Du vil se nedtællingen på skærmen. Efter 5 sekunder 
vises testresultatet.

15. Træk den dybdejusterbare hætte af fingerprikkeren. Uden at 
røre lancetten, stikkes spidsen af kanylen ind i 
beskyttelseshætten.

16. Ved at trykke på udløserknappen med én hånd (se billeder 
16, trin 1) og trække i stemplet med den anden hånd (se 
billede 16, trin 2) vil den brugte engangskanyle sikkert blive 
skubbet ud.

17. Smid den brugte kanyle ud I passende stiksikre- eller 
bioaffaldsbeholdere.

18. Sæt den dybdejusterbare hætte på igen efter test.

17

15
1

2
16

ADVARSEL
- Påfør ikke din bloddråbe i prøveindgangen på 
  teststrimlen før du ser "    " komme frem. Måleren udfører en intern test og 
  vil vise "    " og "Error", hvis du påfører blod for tidligt. I det tilfælde gentages 

testen med en ny teststrimmel.
- Notér datoen for åbning af en ny teststrimmelbeholder. Smid beholderen 

med teststrimler ud 6 måneder efter første åbning.
  Hold altid de to metal kontaktpunkter på teststrimmelåbningen rene. Hvis 

der er støv eller urenheder, bedes du rengøre med en lille, blød børste, da 
måleren ellers ikke vil fungere korrekt, når du indfører en teststrimmel.

18

1211

BEMÆRK

Smid den brugte engangslancet (kanyle) ud i passende 
stiksikre- eller bioaffaldsbeholdere.

TM ®Udførelse af en blodsukker test med mylife  Pura  BGMS TM ®Udførelse af en blodsukker test med mylife  Pura  BGMS

13a

14

13b

13c
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Alternativt Sted Test (AST)

Alternative prøvetagningssteder: Håndflade- eller underarmsblodprøve

Tryk på 
udløserknappen

1. Brug den gennemsigtige hætte (AST hætte) og følg trin 1 til 
trin 11 på side 24 til 26.

2. Massér stikstedet på håndflade eller underarm i nogle få 
sekunder.

3. Straks efter massage af stikstedet, holdes fingerprikkeren 
med den gennemsigtige hætte mod stedet.

4. Tryk så på udløserknappen.

5. Fortsæt med at holde fingerprikkeren mod 
prøvetagningsstedet og forøg gradvist trykket i få 
sekunder, indtil blodprøvestørrelsen er tilpas.

6. Følg trin 13 til 14 på s. 26 for at gennemføre testen.

7. Følg trin 15 til 18 på s. 27 for at udtage brugt engangs-
lancet.

ADVARSEL

- Blodsukker testresultaterne af blodprøver taget forskellige steder kan variere under særlige 
forhold, som f.eks. hvis dit blodsukker ændrer sig hurtigt efter noget at drikke, et måltid, 
insulindosis eller motion. I disse tilfælde bør kun fingertippen benyttes.

- Test IKKE på håndflade eller underarm, hvis du tester for hypoglycæmi (lavt blodsukker).
- Fingerspidsprøver kan vise de hurtige ændringer i blodsukker hurtigere end prøver fra 
håndflade eller underarm.

- Da blodgennemstrømningen for blod taget fra underarm er langsommere end fingerspids 
TM ®eller håndflade, anbefaler vi brug af mylife  Pura  fingerprikkeren med den gennemsigtige 

regulerbare hætte ("AST") til test andre steder end fingerspids.

Alternativt Sted Test (AST)

3a 3b

Pres i nogle 
sekunder

4 5
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Testfeltets udseende

Sørg for at din blodprøve dækker hele 
området i testfeltet for at få et nøjagtigt 
testresultat. En utilstrækkelig blodprøve-
størrelse kan medføre fejlmeddelelse Error 
4. I det tilfælde gentages testen med en ny 
teststrimmel.

Utilstrækkelig blodprøve Tilstrækkelig blodprøve

ADVARSEL

- Tjek udløbsdatoen printet på teststrimmelbeholderen hver gang du bruger en teststrimmel. 
Brug ikke teststrimler efter udløbsdato.

- Anvend hver teststrimlen straks efter, at den er taget ud af beholderen.
- Genbrug ikke teststrimler.
- Hvis måleren og teststrimler udsættes for væsentlige temperaturudsving, så vent venligst 30 

minutter før måling.
- Påfør kun bloddråben på teststrimlens prøveindgang.
- Pas på med at dryppe eller sprøjte blodprøven direkte med sprøjte på 
  teststrimlens prøveindgang. Dette kan gøre måleren snavset eller kan forårsage 

beskadigelse og anbefales ikke.

Måleren viser resultater mellem 0,6 og 33,3 mmol/L. Hvis dit testresultat er under 0,6 
mmol/L, vil "Lo" blive vist på skærmen. Gentag venligst din test med en ny 
teststrimmel.
Hvis du stadig får "Lo", bør du kontakte din læge straks eller følge instruktioner for 
behandling.
Hvis dit testresultat er over den høje ende af BGMS's aflæsnings interval (over 33,3 
mmol/L), vil "Hi" blive vist på skærmen. Gentag venligst din test med en ny 
teststrimmel.
Hvis du stadig får "Hi", bør du kontakte din læge straks eller følge instruktioner for 
behandling.

TM ®"Lo" og "Hi" aflæsninger på mylife  Pura  måler
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BEMÆRK

- Hvis dit blodsukkerresultat er usædvanligt højt eller lavt, eller hvis du tvivler på dine 
testresultater, gentages testen med en ny teststrimmel. Du kan også lave en kvalitetskontrol-
test (se side 32) for at kontrollere din måler og teststrimmel. Hvis testresultatet stadig er 
usædvanligt højt eller lavt, bør du kontakte din læge straks eller følge lægens instruktioner 
for behandling.

- Hvis du oplever symptomer, som ikke passer med dine blodsukker testresultater, og du har 
fulgt alle instruktionerne i denne brugervejledning, bør du kontakte din læge straks eller 
følge lægens instruktioner for behandling.



Hvis kontrolvæske resultaterne er udenfor intervallet, fungerer dit BGMS måske ikke korrekt. Gentag 
kvalitetskontroltesten. Hvis kontrolvæske resultaterne stadig er udenfor intervallet, bør du ikke bruge 
dit BGMS.
Kontakt din lokale Ypsomed kundeservice (se side 48).
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TM  ®Kvalitetskontrol med mylife  Control / Pura  kontrolvæske

ADVARSEL
Hver gang du åbner en ny flaske kontrolvæske, bør du skrive 
udløbsdatoen på mærkaten. Kontrolvæsken er holdbar i 3 
måneder efter åbning af flasken, eller indtil udløbsdatoen printet 
på mærkaten (hvad der måtte komme først).

Mulige grunde til at dine kontrolvæske resultater er udenfor intervallet:
- Din kontrolvæske er udløbet eller har været åbnet mere end 3 måneder.
- Dine teststrimler er udløbet eller har været åbnet mere end 6 måneder.
- Din kontrolvæske er fortyndet.
- Du har ladet låget på teststrimmelbeholderen eller kontrolvæsken stå åben for længe.
- Testproceduren blev ikke udført korrekt.
- Der er fejl i måleren eller teststrimlen
- Din kontrolvæsketest er udført i normalt temperaturområde (<10°C og >40°C).

TM ®Kvalitetskontrol med mylife Control / Pura  kontrolvæske

Check venligst resultatet af kvalitetskontroltesten. Hvis testresultatet er indenfor kontrolvæskens 
interval printet på strimmelbeholderens mærkat, består BGMS kvalitetskontrol-testen.
Det betyder, at BGMS fungerer korrekt.

Eksempler på kontrolvæske interval printet på 
teststrimmelbeholderens mærkat.

Kontrolvæske interval:

Hvornår bør en kvalitetskontroltest udføres?
- Når som helst du ønsker at tjekke, om din BGMS virker ordentlig.
- Når du ønsker at udføre test og tjekke korrekt procedure.

Eksempel på udløbsdato:

Date exp. 2017-10

BEMÆRK
Kontrolvæske testresultaterne siger ikke noget om dit 
blodsukkerniveau.

Bereik controlevloeistof / Kontrolvæske interval / Plage de contrôle
mg/dL                   mmol/L

Laag / Lav / Faible
Normaal / Normal / Normal
Hoog / Høj / Elevé

 31-52                   1,7-2,9
83-113                  4,6-6,3
237-321              13,2-17,8
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9.   Rengør toppen af låget og sæt låget stramt på kontrolvæskeflasken.
10. Kontrolvæskens resultat vises. Sammenlign dit kvalitetskontrol testresultat med 

kontrolvæske intervallet printet på strimmelbeholderens mærkat.

Udførelse af en kvalitetskontroltest

LUK1. Tag en teststrimmel ud af beholderen og sæt låg på igen.
2. Stik teststrimlen ind i teststrimmelindgangen med 

indikationssymbolet forrest.
3. Når bloddråbesymbolet blinker, holdes hovedknappen inde i mere 

end 3 sekunder, indtil "CS" symbolet vises.
4. Du vil se et blinkende "     " og "CS" symboler på skærmen, når du 

skal påføre kontrolvæske.
5. Ryst flasken med kontrolvæske, før du åbner den.
    Åben flasken og læg låget på bordet.
6. Dryp en dråbe kontrolvæske oven på låget.
7. Berør forsigtigt prøveindgangen på strimlen med en dråbe 

kontrolvæske oven på låget.
8. Når du hører et bip (hvis lyden er slået til), skal du blot vente på 

testresultatet. Du vil se nedtællingen på skærmen. Efter 5 sekunder 
vises testresultatet.

Udførelse af en kvalitetskontroltest

9

ADVARSEL

- Dine kontrolvæske testresultater vil ikke indgå i beregning af gennemsnittet, men kan 
alligevel kaldes frem. Kontrolvæske testresultater vil blive vist med "CS" symbol på skærmen.

- Det foreslåede temperaturområde for kontrolvæsketesten er 15~40°C.
- Før "     " og "CS” vises bør du ikke lade kontrolvæsken berøre prøveindgangen på strimlen, 

fordi måleren stadig foretager interne kontrol. Hvis du gør det, vil måleren vise "     " og 
"Error", samtidigt med bip (hvis lyden er slået til).

- Lad ikke kontrolvæsken dryppe direkte fra flasken ned på teststrimlens prøveindgang.
  Væsken på teststrimlen vil kunne blive suget ind i flasken og vil kunne 
  ødelægge kontrolvæsken. Ved at gøre dette vil man ligeledes også 
  potentielt kunne forurene måleren via teststrimmelindgangen.
- Rør ikke åbningen på kontrolvæskeflasken. Hvis du har berørt den, 
  rengøres den omhyggeligt med vand.

ÅBEN
4 5

6

21

8

7
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Hent dit testresultat og gennemsnit

Måleren kan gemme 500 testresultater med tid og dato automatisk. Hvis din måler har gemt 
500 resultater, som er målerens maksimum hukommelse, vil det nyeste testresultat erstatte det 
ældste. For at hente din testhukommelse frem, tændes måleren uden teststrimmel isat.

2. For at afslutte gennemsyn af tests i hukommelse, trykkes på hovedknappen igen, og du vil komme 
til gennemsnitspositionen.

    Skærmbilledet vil vise "AVG" i det øvre højre hjørne af skærmen og den gennemsnitlige værdi for 
den aktuelle dag. Ved yderligere tryk på den højre knap vil du få 1-dags, 7-dags, 14-dags, 30-dags 
og 90-dags gennemsnittet af dine blodsukkerværdier. Du vil se antallet af de beregnede dage i 
nederste venstre hjørne og antallet af beregnede måleværdier i nederste højre hjørne.

1. Tryk på hovedknappen for at skifte fra tidspositionen til hukommelsespositionen. 
Du vil nu se "mem" symbolet i det øvre venstre hjørne af skærmbilledet og det 
seneste testresultat blive vist. Ved at trykke flere gange på højre knap vil tidligere 
testresultater vil blive vist I datoorden. Du vil se målingsnummeret i nederste højre 
hjørne og året i nederste venstre hjørne af skærmen efterfulgt af dato og tid for 
målingen.

®Pleje af mylife™ Pura  måleren

Vedligeholdelse

Måleren bør holdes fri for støv, vand eller anden væske. Opbevar måleren i æsken, når den ikke er i 
brug. Hvis måleren er blevet tabt eller beskadiget, udføres en kvalitetskontroltest, før der udføres en 
blodsukkertest, for at sikre, at måleren stadig virker korrekt.

Rengøring af måleren

Rengør måleren udvendigt med en fugtig klud og mildt sæbe eller rengøringsmiddel. Gør ikke 
teststrimmelindgangen våd.

Hold altid de to metal kontaktpunkter på teststrimmelåbningen rene. Hvis der er støv eller urenheder, 
bedes du rengøre med en lille, blød børste, da måleren ellers ikke vil fungere korrekt, når du indfører 
en teststrimmel.

BEMÆRK
Med den højre knap gennemses testene i stigende orden, og venstre knap er til gennemsyn i 
faldende orden. Nummer "1" er det seneste testresultat, mens nummer "500" er det ældste 
testresultat.
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Hent dit testresultat og gennemsnit

4. Hurtig søgning: Hvis du ønsker at se alle værdier automatisk vist sekventielt, så gå først i 
hukommelsespositionen. Hold så højre- eller venstreknappen inde i 2 sekunder. Højreknappen er 
til gennemsøgning af tests fra den seneste værdi til den ældste; venstreknappen bladrer fra den 
ældste til den nyeste. Når som helst du vil stoppe, slipper du bare knappen. Den aktuelle værdi vil 
blive vist. Enhver måling kan tjekkes på denne måde.

5. Aflæsning lige efter test: Hvis du lige har afsluttet en test, så tryk på hovedknappen for at gå til 
mem-positionen (hukommelse) og se det seneste testresultat.

BEMÆRK
Dine kontrolvæske testresultater vil automatisk blive udeladt fra gennemsnit, men kan stadig 
hentes frem. De vil blive vist under "CS" symbolet i hukommelsespositionen.

Hent dit testresultat og gennemsnit

ADVARSEL
- Du skal indstille tid og dato for at kunne aktivere gennemsnitsfunktionen.
- "Lo" og "Hi" resultater, kontrolvæske resultater og testresultater lagret udenfor normalt 

temperaturområde (<10°C og >40°C) er ikke inkluderet i gennemsnitsbergningerne.
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BEMÆRK
- Gennemsnitsfunktionen er relateret til tidsindstillingen. Tid og dato skal derfor være indstillet   

korrekt for at kunne vise gennemsnit. F.eks. vil 14-dags gennemsnittet vise en værdi, hvis der 
ikke er foretaget tests alle de foregående 14 dage, inkl. den aktuelle dag.

- Gennemsnitsfunktionen virker kun i testpositionen, og når du har et resultat. 
   I hukommelsespositionen ("mem"), kan du ikke udføre dette.

3. Fravalg af uønsket resultat:
    Du kan efter hver test vælge uønskede eller tvivlsomme testresultater fra og derved udelukke dem 

fra gennemsnitsberegningen. Dette er muligt så længe måleren er i testpositionen (med en 
teststrimmel isat). Hvis teststrimlen tages ud er det ikke længere muligt at vælge et testresultat. 

    Efter afslutning af din test i "testpositionen" kan du udelukke uønskede resultater ved at trykke på 
højre knap, indtil du ser symbolet "NO AVG" i øvre højre hjørne af skærmen. Hold højreknappen 
inde samtidigt med at du trykker på hovedknappen for at bekræfte værdien som "Ikke med i 
gennemsnit". Efter udtagning af teststrimlen fra måleren vil det målte testresultat blive gemt i 
hukommelsen og 

    kan ikke ændres. Disse værdier vil nu forblive markerede med "NO AVG" symbolet. Hvis du ønsker 
    at fortryde denne ikke-gennemsnit indstilling, skal du blive i "testpositionen". Hold højreknappen 
    inde indtil du ser symbolet "NO AVG" skifte til "AVG" i toppen af højre hjørne af skærmbilledet. For 

at bekræfte denne  status skal du igen samtidigt trykke på hovedknappen. Nu vil værdien blive 
gemt som en regulær værdi og være  inkluderet i gennemsnitsværdierne.
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Fejlmeddelelser og problemløsning

Er1 - Den indførte teststrimmel er brugt eller beskadiget. Vær venlig at 
tage en ny fra beholderen.

Er2 - Måleren har en fejlfunktion. Udfør kvalitetskontroltest med 
kontrolvæske eller genindsæt batterierne for at tjekke om 
måleren fungerer korrekt. Tjek målerfunktionen igen.

Er3 - Signaloverførsel forstyrret; gentag testen med en ny teststrimmel.

Er4 - For lidt blod; gentag testen med en ny teststrimmel.

Hvis fejlskærmbilledet stadig vises, kontaktes din lokale Ypsomed kundeservice (se side 48).

Batteri fejl

1. "         " symbolet blinker, når der ikke er meget strøm på batteriet. 
Skift batteriet så snart som muligt. Test kan muligvis gennemføres 
alligevel.

2. "         " og "Error" symbolerne blinker, når der ikke er meget strøm på 
batteriet. Måleren kan ikke gennemføre testen. Skift batteriet med det 
samme.

Fejlmeddelelser og problemløsning

BEMÆRK

- Når målerens baggrundsbelysning holder op med fungere, så skift venligst 
baggrundsbelysningens batteri.

- Når baggrundsbelysningens batteri løber tør, vil måleren stadig fungere korrekt, men uden 
baggrundsbelysning.

1a

2

1b
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Fejlmeddelelser og problemløsning

Prøvefejl

Påfør ikke bloddråben på teststrimlens prøveindgang før måleren viser "     ". Hvis 
du gør det, vil måleren vise "Error" og "     ", samtidigt med et bip (hvis lyden er slået 
til). Smid teststrimlen ud og gentag testen med en ny teststrimmel.

Målerfejl

Hvis måleren ikke kan startes, følg venligst trinene nedenfor:
1. Åben batteridækslet, fjern batterierne.
2. Vent 5 minutter eller tryk på hovedknappen flere gange, indtil skærmen er tom og indsæt 

batterierne som beskrevet i "Måleraktivering og batteriskift" på side 16 til 17.

Måleren bør fungere normalt efter gennemførelse af ovenstående trin. Hvis ikke, kontakt venligst din 
lokale Ypsomed kundeservice (se side 48).

Fejlmeddelelser og problemløsning

Temperaturfejl
For at sikre nøjagtige testresultater udføres testen mellem 10~40°C.

1. Når omgivelsestemperaturen er 0~9°C eller 41~50°C blinker "       " 
advarselssymbolet (1a); du kan stadig udføre testen, men resultatet er kun en 
reference, for i disse temperaturområder er det måske ikke korrekt. I 
hukommelsespositionen vil disse værdier være markerede med symbolet "       " 
(1b); gentag testen et sted, hvor temperaturen ligger indenfor det normale 
interval for driftstemperatur.

2. Hvis måleren og teststrimler udsættes for væsentlige temperaturudsving, så 
vent venligst 30 minutter før måling.

3. Når temperaturen er under 0°C eller over 50°C, kan måleren ikke udføre testen 
og "Error" symbolet vil blinke med termometer-symbolet vist på skærmen. Flyt 
venligst BGMS til et sted, der ligger indenfor det normale interval for 
driftstemperatur, og gentag testen efter 30 minutter.

1a

3

Kodefejl

Teststrimlen er ikke ført ind korrekt. Sæt teststrimlen ind igen ved at følge 
brugsanvisningen. Hvis "Code Error" kommer igen, kan det betyde, at du anvender 
forkert teststrimmel. Hvis du har sikret dig, at det er den rigtige teststrimmel og at 
teststrimlen er sat rigtig i, men fejlen på skærmen stadig forekommer, bedes du 
kontakte din lokale Ypsomed kundeservice (se side 48).

1b
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Hæmatokrit

Strømforsyning

 kapacitet

Målers dimensioner

Målers vægt

Målerbatteriets

30-57%

2 CR2032 batterier

Omkring 1,000 tests

90,6 mm x 46,0 mm x 16,5 mm (H x B x D)

53,0 g ± 5 g med batterier

TM ®Specifikationer for mylife  Pura  måleren

Monitor

Opbevaring af måler

Opbevaring af teststrimler

Styring af overførsel af målerdata

Skærmbillede areal

LCD display

47,0 mm x 33,5 mm (H x B)

-10-60°C

4-30°C ,<90% relativ fugtighed

Hukommelseskapacitet

10-40°C

10-90%

Automatisk nedlukning 2 minutter efter sidste 
brugerhandling. Tryk på  "      " i 4 sekunder.hovedknappen

Måleteknologi

Målekalibrering

Blodprøve

Minimum prøvestørrelse

Kodning

Måleområde

Testtid

0,75 µL

Autokodning

0,6-33,3 mmol/L

5 sekunder

Oxidase elektrokemisk sensor

Plasma

 fuldblodKappilært

Arbejdstemperatur

Relativ fugtighed ved brug

Strømbesparelse

500  med dato og timeblodsukker testresultater

TM ®Specifikationer for mylife  Pura  måleren

TM ®Målerdata kan overføres til en computer med mylife  Pura  PC-Link 
adapteren. Data, der styres af de fire forskellige slags software: 

® ®Diabass , diasend , SiDiary og mylife™ Software.
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TM ®Begrænsninger for mylife  Pura  måleren

- BGMS er ikke beregnet til serum- eller plasmatests (kun til kapillær fuldblodstest).
- Unøjagtige testresultater kan forekomme ved højder på mere end ca. 3.048 meter (10.000 fod)
- Alvorlig dehydrering kan forårsage unøjagtige, lave resultater.
- BGMS er ikke godkendt til brug på nyfødte.
- De følgende forbindelser kan interferere med glukosemålingen i de koncentrationer, der er anført:

  Ascorbinsyre ≧ 0.34 mmol/L

  Glutathion, reduceret ≧ 2.28 mmol/L

  Urinsyre ≧ 0.95 mmol/L

BEMÆRK

- Denne måler bør ikke bruges tæt på stærke elektromagnetiske strålekilder for at undgå 
forstyrrelse af normal funktion.

- Måleren bør holdes fri for støv, vand eller anden væske.

Styring af overførsel af målerdata (ekstraudstyr)

®Måledata kan overføres til computeren med mylife™ Pura  PC-Link-adapteren. Dataene skal 
® ®styres af de fire forskellige slags software: Diabass , diasend , SiDiary og mylife™ Software.
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Garanti

49

TM ®Producenten garanterer at din  mylife  Pura  måler vil være fri for fejl i materialer og forarbejdning i 
fire (4) år fra købsdato.

TM ®Denne garanti gælder ikke for funktionen af en  mylife  Pura  måler, hvis den er ændret, brugt forkert 
eller på nogen måde fejlbetjent.

TM ®Denne garanti gælder kun for den originale køber af  mylife  Pura  måleren.
Vær venlig at udfylde og indsende det vedlagte garantikort til din lokale Ypsomed forhandler.

TM ®Denne garanti gælder ikke for skader forårsaget af brug af andre teststrimler end  mylife  Pura  
teststrimler.

TM ®Bortskaffelse af mylife  Pura  måler, teststrimler og lancetter (kanyler)

BEMÆRK

- Under blodsukkermåling kan måleren selv komme i kontakt med blod. Brugte målere kan 
derfor udgøre en smittefare. Din brugte måler smides ud efter batteriet er fjernet – i 
overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse gældende i dit land. For information om 
korrekt bortskaffelse, bedes du kontakte dine lokale myndigheder.

- Brugte teststrimler og kanyler kan bære smitte. Vær venlig at smide de brugte teststrimler ud i 
stiksikre- eller bioaffaldsbeholdere til lancetter i følge de lokale regler.

Kundeservice

Vi ønsker at give en høj grad af service til vore kunder. Vær venlig at gennemgå alle instruktioner, for 
at sikre du udfører alle trinene korrekt. Hvis du har spørgsmål eller i tilfælde af problemer med 

TM ®mylife  Pura  produkterne, kontakt venligst din lokale Ypsomed kundeservice.

Beskrivelse af anvendte symboler

Til in vitro diagnostisk brug

Temperaturgrænser

Producent

LOT

IVD

Batchnummer

Biologiske risici

WEEE

Anvendt af

Kun til brug for én person

Steriliseret med brug af 
bestråling

EC REP

CE-mærkning med det 
bemyndigede organs nummer

Serienummer

EU repræsentant Se brugsanvisning

Referencenummer

CE mærke

Advarsel (se brugsanvisning
og advarsler)

Distributør Danmark:
Ypsomed Danmark
Postboks 421
Ulrikkenborg Plads 1
DK-2800 Kongens Lyngby
+45 48 24 00 45
info@ypsomed.dk
www.mylife-diabetescare.dk



Hoveddele

TM ® TM ® TMmylife  Pura  måler, mylife  Pura  teststrimmel, mylife  Control kontrolvæske
Producent: Bionime Corporation

Produkterne lever op til In vitro diagnostisk medicinsk udstyr direktiv 98/79/EC (CE 0197).
EU-repræsentant: Bionime GmbH, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, Switzerland

TMmylife  Softlance fingerprikker
Producent: Bionime Corporation

Produktet lever op til medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC.
EU-repræsentant: Bionime GmbH, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, Switzerland

TMÈngang mylife  Lancets lancetter
Producent: SteriLance Medical (SuZhou) Inc. 
                   No. 68 Litanghe Road, Xiangcheng, Suzhou, China 215133
Produktet lever op til medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC (CE 0197).
EU-repræsentant: Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH The Hague, The Netherlands

                   No.100, Sec. 2, Daqing St., South Dist., Taichung City 40242, Taiwan

                   No.100, Sec. 2, Daqing St., South Dist., Taichung City 40242, Taiwan
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Bloedglucose meetsysteem
Blodsukkermonitoreringssystem
Système de mesure de la glycémie
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Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning
Manuel de l'utilisateur

Distributør Danmark:
Ypsomed Danmark
Postboks 421
Ulrikkenborg Plads 1
DK-2800 Kongens Lyngby
+45 48 24 00 45
info@ypsomed.dk
www.mylife-diabetescare.dk

Bionime Corporation
No. 100, Sec. 2, Daquing St., South Dist. 
Taichung City 40242, Taiwan

Manufactured for
Ypsomed Distribution AG
3401 Burgdorf, Switzerland

Distributie Nederland:
Ypsomed BV
Postbus 1190
NL-3430 BD Nieuwegein
Klantenservice: 0800-9776633
info@ypsomed.nl
www.mylife-diabetescare.nl

Bionime GmbH
Tramstrasse 16
9442 Berneck, Switzerland
info@bionime.ch
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