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TM ®Tack för att du har valt mylife  Pura  blodglukosmätningssystem. Läs igenom den här 
bruksanvisningen noga innan du använder mätaren. Här hittar du all information du behöver för att 

®använda produkten. Blodglukosmätaren mylife™ Pura  får enbart användas med 
®blodglukosteststickorna mylife™ Pura  och kontrollösningen mylife™ Control. Om andra teststickor 

eller annan kontrollösning används kan resultaten bli felaktiga.

TM ®Blodglukos bör testas regelbundet. mylife  Pura  blodglukosmätningssystem är exakt och lätt att 
använda. 

TM TMmylife  Softlance blodprovstagare och mylife  Lancets lancetter är avsedda för självtester som 
patienter utför. De får inte användas på flera personer på grund av risken för korsinfektion.

TM ®mylife  Pura  blodglukosmätningssystem tillverkas av Bionime Corporation och stöds av Ypsomed 
Distribution AG. Om du har frågor eller funderingar kontaktar du din lokala Ypsomed kundservice (se 
sidan 48).

TM ®mylife  Pura  blodglukosmätningssystem är avsedda för in vitro (utvärtes) diagnostisk användning 
för självtester. Kodning detekteras automatiskt. Man utför testet med nytt kapillärt helblod från 
fingertoppen, handflatan eller underarmen. Du kan kontakta sjukvården för att få information om hur 
du använder systemet på rätt sätt. Även vår kundservice personal hjälper gärna till.

®Sjukvårdspersonal inom sjukvården kan använda mylife™ Pura  för övervakning av blodglukosnivån 
hos patiente.

TM ® TM ®I fortsättningen kallas mylife  Pura  blodglukosmätningssystem för BGMS; mylife  Pura  
TM ® TMblodglukosmätare för mätare mylife  Pura  blodglukosteststickor för teststickor; mylife  

TMSoftlance blodprovstagare för blodprovstagare, mylife  Lancets lancetter för lancetter och 

kontrollösningen mylife™ Control kallas kontrollösning.

Inledning
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Avsedd användning
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TM ®Om mylife  Pura  BGMS
TM ®Förpackningsinnehåll mylife  Pura  BGMS

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

 
Testproceduren

TM ®Utföra ett blodglukostest med mylife  Pura  BGMS

Alternativ test (AST)

Kontrollfönstrets utseende
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Förbereda testet

Starta mätare och byta batteri

Göra iordning din mätare – Ställa in datum, tid och volym
TM ®Starta/stänga av mylife  Pura  mätaren

Slå på/av bakgrundsbelysningen

Kvalitetskontroll
TM ®"Lo" och "Hi" resultat hos mylife  Pura  mätare

Kvalitetskontroll med kontrollösningen mylife™ Control

Felmeddelanden och felsökning
TM ®Specifikation för mylife  Pura  mätare

TM ®Begränsningar hos mylife  Pura  mätare

Administrera överföring av mätardata (valfritt)

Kundservice

Symbolerna betyder följande

Garanti
TM ®Kassera mylife  Pura  mätare, teststickor och lancetter

Specifikation

40

44

46

Titta tillbaka i ditt testminne

Utföra en kvalitetskontroll
Så här sköter du mätaren mylife™ Pura
Återaktivera testresultat och genomsnitt

®
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TM ®mylife  Pura  mätare
TM ®Viktig information om mylife  Pura  BGMS

TM ®mylife  Pura  teststicka
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TM ®Förpackningsinnehåll mylife  Pura  BGMS

 

TM ®1. mylife  Pura  mätare (med två ilagda CR2032 batterier)
TM ®2. mylife  Pura  teststickor (10 stycken)
TM ®3. mylife  Pura  startguide
TM ®4. mylife  Pura  BGMS bruksanvisning
TM ®5. mylife  Pura  blodglukosteststicka, bipacksedel
TM6. mylife  Softlance blodprovstagare
TM ®7. mylife  Pura  AST-hylsa
TM8. mylife  Lancets engångslancetter (10 stycken)

TM9. Instruktioner för mylife  Softlance blodprovstagare
TM ®10. mylife  Pura  garantikort
TM ®11. mylife  Pura  fodral

TM ®Förpackningsinnehåll mylife  Pura  BGMS
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Vänster knapp (     )
Se information i kommande avsnitt 
för detaljer om hur mätaren 
används.

Startknapp (      )
Se information I följande avsnitt för 
detaljer om hur mätaren används.

TM ® mylife  Pura mätare TM ® mylife  Pura mätare

Display
Visar dina testresultat, 
meddelanden och tillhörande 
information.

Teststickeöppning
Sätt in en teststicka tills du hör ett 
klick.

Höger knapp (     )
Se information i kommande avsnitt 
för detaljer om hur mätaren 
används.

Produktnamn

Batterilock
Skjut på locket för att 
byta batterier.

Mätarens 
serienummer

Mätarens 
batteri

Batteri för
bakgrunds-
belysning
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Indikerar ett testresultat som är sparat i minnet
(minnesläge)

Indikerar ett testresultat som inte ingår i 
beräkning av genomsnittsvärde

Indikerar det genomsnittliga resultatet 
genomsnittsvärde

Indikerar ett resultat med kontrollösning

Testresultatenhet enligt gjorda inställningar

Testresultat

Varnar när batteriet har låg kapacitet eller måste 
bytas ut

Visas när blod ska appliceras

Teststicka (intern kalibrering och autokodning)

Varnar om inte teststickan sitter som den ska eller 
om fel teststicka har använts

Aktuellt datum (tidsläge) testdatum (minnesläge)

Indikerar om  i omgivningen 
överskrids under testet

temperaturintervallet

Indikerar tiden i 12- eller 24 timmarsformat

Aktuell tid (tidsläge) eller testtid (minnesläge)

Endast för tillverkaren

TM ® 
mylife  Pura mätare

TM ® 
mylife  Pura mätare
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TM ®Viktig information om mylife  Pura  BGMS TM ®Viktig information om mylife  Pura  BGMS

 

- Minsta blodvolym för mätning är 0,75 µL (    ).

Ta minst 0,75 µL för att utföra testet på BGMS. En blodmängd över 3,0 µL kan kontaminera 
teststickeöppningen och mätaren. Kontrollera att blodprovet täcker hela området på teststickans 
inspektionsruta, detta för att få ett riktigt testresultat. En bloddroppe mindre än 0,75 µL kan leda till  
felmeddelande "Error 4" (se sidan 40). Om detta inträffar gör du om testet med en ny teststicka.

Exempel på provmängd

- Läs bruksanvisningen noga innan du använder BGMS för att testa ditt blodglukos.

®- Mätaren får enbart användas med teststickorna mylife™ Pura  och kontrollösningen mylife™ 
Control. Om andra teststickor eller annan kontrollösning används kan resultaten bli felaktiga.

- BGMS har inte godkänts för användning på nyfödda. Den ska inte användas på nyfödda.

- BGMS är inte avsett för arteriellt blod.

- Om mätare och stickor utsätts för kraftiga temperatursvängningar bör du vänta en halvtimme innan 
du mäter.

- Kassera använda batterier på rätt sätt.

- Tänk på att BGMS innehåller smådelar (t.ex. teststickor) som kan innebära kvävningsrisk för barn.

- Låt inte vatten tränga in i mätaren. Dränk aldrig mätaren och håll den inte heller under rinnande 
vatten.

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

Kontrollfönster
Detta fönster är gult innan blodprovet 
applicerats. Färgen ändras gradvis till 
röd när blodprovet appliceras.

Greppyta
Ta tag här för att 
sätta in teststickan I 
mätaren.

Testområde
Lägg på en droppe blod eller kontrollösning här.
Det behövs bara 0,75  blod till testet.µL

Elektrodkontakter
Utgångar för 
avkänningssignal.

Guldelektroder
Elektrokemisk sensor

Indikeringssymbol
Sätt in teststickan med 
indikeringssymbolen riktad nedåt.

TM ® TM ®Mätaren får bara användas med mylife  Pura  teststickor och mylife  Control / Pura  kontrollösning.
Om andra teststickor eller annan kontrollösning används kan resultaten bli felaktiga.

VIKTIG INFORMATION

- Förslut locket på burken med teststickorna omedelbart när du har tagit ut en sticka.
- Använd inte teststickor flera gånger. Teststickor ska bara användas en gång.
- Använd inte teststickor där datumet har gått ut.
- Anteckna datumet när du öppnar en ny burk med teststickor första gången. Kasta burken 

med teststickorna 6 månader efter att den öppnats.
- Förvara teststickorna på en sval (4-30 ) och torr plats (<90 % relativ luftfuktighet). Utsätt 

inte för värme eller direkt solljus.
TM ®- Se bipacksedeln till mylife  Pura  teststickorna för detaljerad information.

- Om mätare och stickor utsätts för kraftiga temperatursvängningar bör du vänta en 
halvtimme innan du mäter.

°C
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Starta mätare och byta batteri

  
1. Vänd på mätaren. Tryck och 

skjut på batterilocket för att 
öppna.

VIKTIG INFORMATION
- Följ de regler som gäller lokalt och kassera ett använt batteri på rätt sätt.

4. Mätaren utför ett självtest.
5. Tryck på vilken som helst av knapparna för att lämna självtestet och komma till inställningsläge.
6. Ställ in tid och datum när batterierna bytts. Se kapitlet "Göra iordning din mätare – Ställa in datum, 

tid och volym". Testresultat sparas fortfarande I minnet.

3. Skjut tillbaka batterilocket 
tills det hakar fast.

2. Lägg i batteriet.Var noga med 
att lägga det rätt. Se till att 
batteriet sätts i på rätt sätt med 
"+" symbolen uppåt.

Starta mätare och byta batteri

Mätaren levereras med två ilagda CR2032, 3 volt, batterier. Med två nya batterier har du kapacitet att 
genomföra cirka 1.000 tester vid normal användning. Tryck på startknappen eller sätt i en teststicka 
för att aktivera mätaren.

OBSERVERA

- Byt batteriet till bakgrundsbelysningen när belysningen slutar fungera.
- När batteriet till bakgrundsbelysningen börjar bli dåligt fungerar din mätare fortfarande som 

den ska, men utan belysning.

150HLA0076

150HLA0076
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OBSERVERA
- När startknappen har varit intryckt under två sekunder är bakgrundsbelysningen till displayen 

aktiverad. Tryck ytterligare två sekunder på startknappen och bakgrundsbelysningen och 
displayen slocknar.

- Fortsätter man trycka på startknappen under tre sekunder till så hörs en signal och mätaren 
övergår till inställningsläge.

- Snabbtryck på startknappen gör att du kan ändra inställningar. Om du vill återvända till 
tidsläget måste du först gå igenom alla inställningar genom att trycka på knappen 
upprepade gånger.

Du kommer till inställningsläget på två sätt:

1. Sätta i mätarbatteri
    När du har tagit bort batteriet trycker du på startknappen flera gånger tills displayen är tom och 

sedan följer du instruktionerna hur man sätter I batterier. Mätaren utför ett självtest. Tryck på 
startknappen för att lämna självtestet och komma till inställningsläge.

2. Med inlagt batteri
    Börja med att trycka på startknappen för att starta mätaren. Tryck sedan på knappen igen under 

sju sekunder tills du hör en signal. Detta indikerar att du har kommit till inställningsläget. I 
displayen visas nu inställningsdata.

Göra iordning din mätare – Ställa in datum, tid och volym

1. Ställa in år

    När årtalet blinkar trycker du på vänster eller höger knapp för att ändra det. 
Därefter trycker du på startknappen för att bekräfta inställningen. Den flyttar 
då till nästa siffra för inställning. Upprepa detta tills året är inställt och sedan 
sker en överflyttning till månadsinställningen. 

2. Ställa in månad

    När månaden blinkar trycker du på vänster eller höger knapp när rätt månad 
visas. Tryck då på startknappen för att bekräfta inställningen och gå vidare till 
inställningen av dag.

3. Ställa in dag

    När dagen blinkar trycker du på vänster eller höger knapp tills rätt dag visas. 
Tryck på startknappen för att bekräfta inställningen och gå vidare till 
inställning av tidsformat.

1)

2)

3)

Göra iordning din mätare – Ställa in datum, tid och volym
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4. Timformat 12/24tim val

    När tidsformatet blinkar trycker du på vänster eller höger 
knapp för att ändra det. Tryck då på startknappen för att 
bekräfta inställningen och gå vidare till timinställningen.

5. Ställa in timme

    När timmen blinkar trycker du på vänster eller höger knapp 
tills rätt timme visas. Tryck då på startknappen för att 
bekräfta inställningen och gå vidare till minutinställningen.

6. Ställa in minut

    När minut blinkar trycker du på vänster eller höger knapp 
för att ändra den. Därefter trycker du på startknappen för 
att bekräfta inställningen. När detta är gjort kommer du till 
volyminställningen.

7. Ställa in volym

    När volymen blinkar trycker du på vänster eller höger 
knapp för att slå på den eller stänga av den. Tryck på 
startknappen för att bekräfta och avsluta inställningarna.

OBSERVERA

- Nu är din mätare färdig att användas. Mätarens standardinställningar beror på vilka 
mätenheter som används i ditt land.

- Om mätaren inte används under mer än två minuter lämnar den inställningsläget 
automatiskt och stängs av .

8. Avsluta inställningen

    När volyminställningarna är gjorda kommer du att höra en signal (om 
volymen är påslagen) som bekräftar inställningarna. Alla inställningarna är 
sparade och displayen övergår till att visa tiden (om volymen är avstängd 
återgår displayen  utan signalen).

4a) 4b)

5) 6)

7a) 7b)

8)

Göra iordning din mätare – Ställa in datum, tid och volym Göra iordning din mätare – Ställa in datum, tid och volym
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Slå på/av bakgrundsbelysningen

1. Så här slår du på mätaren

    Tryck på startknappen eller sätt in en teststicka.

2. Manuell avstängning

    Tryck på startknappen under fyra sekunder.

3. Automatisk avstängning

    Om mätaren inte används under mer än två minuter stängs den av automatiskt.

TM ®Starta/stänga av mylife  Pura  mätaren

1. Så här slår du på bakgrundsbelysningen

    Tryck på startknappen under två sekunder när strömmen är påslagen.

2. Stänga av bakgrundsbelysningen manuellt

    Tryck på startknappen under ytterligare två sekunder. 

3. Automatisk avstängning av bakgrundsbelysning

    Om mätaren inte används under mer än tio sekunder släcks bakgrundsbelysningen automatiskt.
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Säkerhetsreglage

Knapp

Kolv

Lancetthållare

Hylsa med inställbart 
stickdjup

TM ®Utföra ett blodglukostest med mylife  Pura  BGMS

1. Håll i den inställbara hylsan med ena handen och i höljet 
med den andra. Bryt hylsan nedåt och när det syns ett 
mellanrum mellan hylsan och höljet, vrid lite och drag dem 
isär.

2. Drag bort den inställbara hylsan .

3. Sätt i en ny lancett ordentligt i lancetthållaren.

4. Vrid av skyddshöljet till engångslancetten och lägg det åt 
sidan.

5. Sätt tillbaka hylsan.

1

2 3

4 5

TM ®Utföra ett blodglukostest med mylife  Pura  BGMS

7.   Håll i höljet med ena handen och drag ut kolven med den andra. Detta 
spänner blodprovstagaren. När kolven släpps återgår den automatiskt till 
utgångspositionen. Nu är blodprovstagaren klar för 

      användning.
8.   Tvätta händerna med varmt tvålvatten och torka dem 
      ordentligt.
9.   Tag ut en teststicka ur burken. Stäng burken direkt efteråt.
10. Sätt in teststickan i öppningen på mätaren, med 
      indikeringssymbolen riktad neråt. Mätaren bekräftar att 
      teststickan satts i med en signal (om volymen är påslagen).

6

7

6.   Välj stickdjup genom att vrida på hylsans yttersta del tills det valda djupet visas i 
displayen. Inställningarna baseras på hudtyp "         " för mjuk eller tunn hud; 

      "         " för normal hud; "         " för tjock eller valkig hud.

8

OBSERVERA
Mätaren identifierar kodnumret på teststickan 
automatiskt.

Hölje

109
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11. En symbol i form av en bloddroppe visas och följs av 
ytterligare en signal (om volymen är påslagen). Blodet 
måste då appliceras inom två minuter.

12. Placera blodprovstagaren mot din fingertopp och tryck på 
knappen.

13. Pressa fram en bloddroppe och applicera den på 
testområdet tills du hör en signal (om volymen är 
påslagen) och kontrollfönstret är helt fyllt av blod. Om 
kontrollfönstret inte är helt fyllt med blod eller om 
mätningen inte startar, tar du bort teststickan och gör om 
proceduren med en ny sticka.

14. Du ser nedräkningen i displayen. Efter fem sekunder visas 
testresultatet.

15. Dra av hylsan med inställbart stickdjup från 
blodprovstagaren. Stoppa in lancettspetsen i skyddshöljet 
utan att röra vid engångslancetten.

16. Tryck på knappen med ena handen (se bild 16, steg 1) och 
drag ut kolven med den andra (se bild 16, steg 2) och den 
använda lancetten trycks ut på ett säkert sätt.

17. Kasta den använda lancetten i en lämplig 
riskavfallsbehållare.

18. Sätt tillbaka hylsan när mätningen är klar.

17

15
1

2
16

VIKTIG INFORMATION
- Lägg inte din bloddroppe på testområdet på teststickan innan du ser "     ". 

Mätaren utför ett internt test och visar "     " och "Error" om du lägger på blodet 
för snabbt. Om detta inträffar gör du om testet med en ny teststicka.

- Anteckna datumet första gången du öppnar en ny burk med teststickor. 
  Kasta burken med teststickorna 6 månader efter att den öppnats.
  Håll alltid de två metallkontaktytorna i teststickeöppningen rena. Rengör 

med en liten mjuk borste om det finns damm eller smuts, annars kanske 
inte mätaren fungerar korrekt när du sätter i en teststicka.

18

1211

OBSERVERA

Var vänlig kasta använda teststickor och/eller den för 
medicinskt avfall godkända behållaren för använda 
lancetter i enlighet med lokala föreskrifter.

TM ®Utföra ett blodglukostest med mylife  Pura  BGMS TM ®Utföra ett blodglukostest med mylife  Pura  BGMS

13a

14

13b

13c
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Alternativ testyta (AST)

Alternativt testställe: blodprov från handflata eller underarm

Tryck under ett par 
sekunder

1. Använd AST-hylsan och följ steg 1 till 11 på sidorna 24 till 26.

2. Massera området där du ska ta blodprovet i handflatan eller 
på underarmen under några sekunder.

3. När du är färdig med att massera området där du ska sticka 
dig, trycker du blodprovstagaren med AST hylsan mot detta.

4. Tryck på knappen.

5. Håll kvar blodprovstagaren mot stickytan och öka trycket 
gradvis under några sekunder tills du har fått fram tillräckligt 
mycket blod.

6. Följ steg 13 till 14 på sidan 26 för att avsluta testet.

7. Följ steg 15 till 18 på sidan 27 för att göra dig av med den 
använda engångslancetten.

VIKTIG INFORMATION

- Blodglukostestresultaten från blodprover som tagits från olika områden kan i vissa fall 
variera eftersom dina glukosvärden kan ändras snabbt efter en måltid, en insulindos eller 
träning. Man bör då bara använda fingertoppen.

- ANVÄND INTE handflatan eller underarmen om du misstänker hypoglykemi (lågt 
blodglukos), eller känningar utan symptom.

- Prover tagna i fingertoppen kan visa den snabba glukosförändringen snabbare än 
handflatan eller underarmen.

- Eftersom blodflödet som tas från underarmen är långsammare än från fingertoppen eller 
handflatan rekommenderar vi att blodprovstagare används med AST-hylsa på andra ställen 
än fingrar.

Alternativ testyta (AST)

3a 3b

Knapp

4 5
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Kontrollfönstrets utseende

Se till att ditt blodprov täcker hela ytan I 
kontrollfönstret för att få ett exakt 
testresultat. För lite blod ger ett felaktigt 
testresultat. Om detta inträffar gör du om 
testet med en ny teststicka ("Er4").

Otillräckligt blodprov Tillräckligt mycket blod

VIKTIG INFORMATION

- Kontrollera utgångsdatumet som är tryckt på burken med teststickorna varje gång du 
använder en sticka. Använd inte teststickor där datumet har gått ut.

- Använd alltid teststickan direkt när du har tagit den ur burken.
- Använd inte teststickor flera gånger.
- Om mätare och stickor utsätts för kraftiga temperatursvängningar bör du vänta en 

halvtimme innan du mäter.
- Applicera bara bloddroppen på testområdet på stickan.
- Droppa inte blodprovet direkt på provöppningen och lägg inte på det med en 

injektionsspruta. Om du gör detta kan mätaren kontamineras eller skadas och 
  därför rekommenderas inte detta.

- Mätaren visar resultat mellan 0,6 och 33,3 mmol/L. 
- Om ditt testresultat ligger under 0,6 mmol/l visas "Lo" i displayen. Gör då om testet 

med en ny teststicka.
  Om resultatet fortfarande är "Lo" bör du genast kontakta sjukvården eller följa deras 

råd för att hantera situationen.
  Om ditt testresultat ligger över 33,3 mmol/L visas "Hi" i displayen. Gör då om testet 

med en ny teststicka.
  Om resultatet fortfarande är "Hi" bör du genast kontakta sjukvården eller följa deras 

råd för att hantera situationen.

TM ®"Lo" och "Hi" resultat hos mylife  Pura  mätare
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OBSERVERA
- Om ditt blodglukosresultat är ovanligt högt eller lågt, eller om du ifrågasätter ditt testresultat, 

gör du om testet med en ny teststicka. Du kan också utföra en kvalitetskontroll (se sidan 32) 
för att kontrollera din mätare och din teststicka. Om testresultatet fortfarande är ovanligt 
högt eller lågt bör du genast kontakta sjukvården eller följa de instruktioner du fått därifrån 
för att hantera situationen.

- Om du upplever symptom som inte stämmer med dina blodglukostestresultat, och du har 
följt alla instruktionerna i den här bruksanvisningen, så ska du genast kontakta sjukvården 
eller följa deras instruktioner för att hantera situationen.



Om kontrollresultat ligger utanför förväntade gränsvärden kanske inte ditt BGMS fungerar som det 
ska. Gör om testet. Använd inte BGMS mer om dina kontrollösningsresultat fortfarande ligger utanför 
gränsvärdena.
Kontakta din lokala Ypsomed kundservice (se sidan 48).
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TM ®Kvalitetskontroll med mylife  Control / Pura  kontrollösning

VIKTIG INFORMATION
Varje gång du öppnar en ny flaska med kontrollösning  ska du 
skriva utgångsdatumet på etiketten. Kontrollösning håller i 3 
månader efter att flaskan har öppnats, eller fram till 
utgångsdatumet som är tryckt på etiketten, vilket som kommer 
först.

Möjliga anledningar till att dina kontrollresultat ligger utanför gränsvärdena:
- Din kontrollösning har gått ut eller öppnades för mer än 3 månader sedan.
- Din kontrollösning är utspädd.
- Du lät burken med teststickorna eller flaskan med kontrollösningen vara öppen för länge.
- Testet utfördes inte på rätt sätt.
- Mätaren eller teststickan fungerar inte korrekt.
- Du utförde testet i temperaturer som inte låg inom temperaturintervallet (<10°C och >40°C).

TM ®Kvalitetskontroll med mylife  Control / Pura  kontrollösning

Man måste vara i kontrollösningsläge när man använder kontrollösningen. Om testresultatet ligger 
inom kontrollösningsområdet som är tryckt på etiketten till burken med teststickorna klarar BGMS 
kvalitetskontrollen.
Det innebär att ditt BGMS fungerar som det ska.

Exempel på kontrollösningsområden, tryckta 
på etiketten till burken med teststickorna.

Kontrollösningsområde:

När bör man utföra en kvalitetskontroll?
- När som helst när du vill undersöka om ditt BGMS fungerar som det ska eller inte.
- När du vill träna på att testa och kontrollera om du gör rätt.

Exempel på utgångsdatum:

Date exp. 2017-10

OBSERVERA
Testresultat från kontrollösning säger inget om din blodglukosnivå.

Kontrollösningsområde / Kontrolloppløsningsområde / Tarkistus liuoksen raja-alue
mg/dL                   mmol/L

Låg / Lavt / Alhainen
Normal / Normal / Normaali
Hög / Høyt / Korkea

 31-52                   1,7-2,9
83-113                  4,6-6,3
237-321              13,2-17,8
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9.   Rengör överdelen på locket och sätt tillbaka det ordentligt på 
kontrollösningsflaskan.

10. Kontrollösningsresultatet visas. Jämför resultatet av din kvalitetskontroll med de 
gränsvärden som är tryckta på etiketten till burken med teststickorna.

Utföra en kvalitetskontroll

STÄNG1. Tag ut en teststicka ur burken och stäng den direkt.
2. Sätt i teststickan med indikeringssymbolen riktad nedåt i öppningen 

för teststickan.
3. Medan symbolen med formen av en bloddroppe blinkar trycker du 

på startknappen och håller den intryckt mer än tre sekunder tills "CS" 
symbolen syns.

4. Du ser blinkande "     " och "CS" symboler i displayen och du ombeds 
lägga på kontrollösning.

5. Skaka flaskan med kontrollösning väl innan du skruvar av locket.
    Öppna sedan flaskan och lägg locket på bordet.
6. Lägg en droppe kontrollösning uppe på locket.
7. Rör försiktigt vid kontrollösningsdroppen ovanpå locket med 

testområdet på stickan.
8. Invänta testresultatet när du hör en signal (om volymen är påslagen). 

Nedräkningen visas i displayen. Efter fem sekunder visas 
testresultatet.

Utföra en kvalitetskontroll

9

VIKTIG INFORMATION

- Dina kontrollösningsresultat beräknas inte för genomsnittlig avläsning men kan aktiveras 
igen. Kontrollösningstestet visas med "     " symbolen i displayen.

- Vi föreslår följande temperaturer för kontrollösningstestet 15~40°C.
- Innan "     " och " CS " visas ska du inte lägga kontrollösningen på stickans testområde 

eftersom mätaren fortfarande arbetar med en internkontroll. Om du gör detta visar mätaren 
  "     " och "Error" följt av en signal (om volymen är påslagen).
- Droppa inte kontrollösning direkt från flaskan på testområdet på teststickan.
  Reagensen på stickan kan sugas in i flaskan med kontrollösning och göra att lösningen 

försämras. Detta kan även kontaminera mätaren via öppningen för 
  teststickorna.
- Rör inte spetsen på kontrollösningsflaskan. Om du rört vid den ska du göra 
  ren den med vatten.

21
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Återaktivera testresultat och genomsnitt

Mätaren kan spara 500 testresultat automatiskt, med tid och datum. Om din mätare har sparat
500 resultat, vilket är det maximala antalet, så kommer det nyaste resultatet att ersätta det äldsta. 
Starta mätaren utan att sätta i en teststicka för att aktivera ditt testresultatminne.

2. För att avsluta granskningen av tester i minnet trycker du på startknappen igen och du kommer då 
till genomsnittsläget.

    Tryck på högerknappen och displayen visar AVG i övre högra hörnet och genomsnittsvärdet för 
dagen. Om du trycker flera gånger på högerknappen får du dina genomsnittliga blodglukosvärden 
för perioder på 1 dag eller 7, 14, 30 och 90 dagar. Du ser antalet beräknade dagar i det nedre 
vänstra hörnet och antalet beräknade avläsningar i det nedre högra hörnet.

1. Tryck på startknappen för att växla från tidsläge till minnesläget. Först ser du "mem"  
symbolen i det övre vänstra hörnet i displayen. När du trycker på höger knapp 
visas det senaste testresultatet. Om du trycker på högerknappen upprepade 
gånger kommer tidigare testresultat att visas i tidsföljd. Du ser sekvensnumret i det 
nedre högra hörnet och året i det nedre vänstra hörnet av displayen, följt av datum 
och tid för mätningen.

Underhåll

Se till att mätaren och teststickan inte blir dammiga och utsätt inte systemet för vatten och andra 
vätskor. Förvara mätaren i fodralet när du inte använder den. Om mätaren tappas eller skadas ska du 
utföra en kvalitetskontroll för att se efter om mätaren fungerar korrekt innan du utför ett 
blodglukostest.

Rengöra mätaren

Torka av mätaren utvändigt med en fuktig trasa och. svag tvållösning/rengöringsmedel. Öppningen 
för teststickorna får inte bli våt.

Håll alltid metallkontaktytorna i teststickeöppningen rena. Rengör med en liten mjuk borste om det 
finns damm eller smuts, annars kanske inte mätaren fungerar korrekt när du sätter i en teststicka.

OBSERVERA
Högerknappen används för att titta på mätningarna i fallande ordningsföljd och med 
vänsterknappen tittar man i stigande följd. Nummer "1" är det senaste resultatet medan "500" 
är det äldsta testresultatet.

®Så här sköter du mätaren mylife™ Pura
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Återaktivera testresultat och genomsnitt

4. Snabbsökning: Om du vill se alla värden automatiskt i sekvens går du först till minnesläget. Tryck 
sedan på höger eller vänster knapp under två sekunder. Högerknappen används till att skrolla från 
det senaste till det äldsta resultatet; vänsterknappen för att skrolla från det äldsta till det senaste. 
När du vill stanna släpper du bara den intryckta knappen. Det aktuella värdet visas då. På det här 
viset kan man kontrollera vilken mätning som helst.

5. Avläsning direkt efter test: Om du precis avslutat testet trycker du på startknappen för att komma 
till "mem" (minne) displayen och granska det senaste testresultatet.

OBSERVERA
Dina kontrollösningsresultat kommer automatiskt att vara ej-genomsnittliga , men de kan 
fortfarande aktiveras.

Återaktivera testresultat och genomsnitt

OBSERVERA
- Genomsnittsfunktion sammanhänger med tidsinställningen. Tid och datum måste ställas in

VIKTIG INFORMATION
- Du måste ställa in tiden och datumet för att aktivera genomsnittsfunktionen.
- "Lo" och "Hi" resultat, kontrollösnings resultat och testresultat som mätts utanför normal 

temperatur (<10°C och >40°C) ingår inte i genomsnittsberäkningarna.
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  korrekt om genomsnitt ska kunna visas. 14-dagarsgenomsnittet kommer t.ex. inte att visa 
någon siffra om inga mätningar har sparats under de 14 dagarna före eller under det aktuella 
datumet.

- Funktionen ej-genomsnitt/åter-genomsnitt fungerar bara i "testläget" och när du har ett värde. 
I minnesläget ("mem") kan den här åtgärden inte utföras.

3. Ej-genomsnitt-inställning och borttagning:
    Du kan välja ut oönskade eller tveksamma testresultat för att utesluta dem från den genomsnittliga 

beräkningen efter varje test. Efter mätningen kallas det testläge, så länge teststickan sitter i 
mätaren. När teststickan har tagits bort kallas det minnesläge.

    När du har avslutat testet i testläget kan du utesluta oönskade resultat genom att trycka på 
högerknappen tills du ser symbolen "NO AVG" i det övre högra hörnet i displayen. Håll 
högerknappen nedtryckt och tryck på samtidigt på startknappen för att bekräfta värdet som Ej 
genomsnitt; När teststickan tagits bort sparas det uppmätta resultatet i minnesläget och kan inte 
korrigeras. Detta värde kommer nu att vara markerat med "NO AVG" symbolen.

    Du måste stanna i testläge om du vill ta bort den här ej-genomsnitt-inställningen. Tryck på 
högerknappen tills "NO AVG" symbolen ändras till "AVG" i displayens övre högra hörn. Sedan 
trycker du  på startknappen igen för att bekräfta detta originalstatus. Nu sparas värdet som ett 
vanligt värde och ingår i de genomsnittliga värdena.
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Felmeddelanden och felsökning

Er1 - Den insatta teststickan är använd eller skadad. Använd en ny 
teststicka från burken.

Er2 - Mätaren fungerade inte korrekt. Utför ett kvalitetstest med 
kontrollösning, eller ta ur och sätt tillbaka batterierna för att se om 
mätaren fungerar direkt.Kontrollera mätarfunktionen igen.

Er3 - Signalöverföringen är störd; gör om testet med ny teststicka.

Er4 - För lite blod användes, gör om testet med en ny teststicka.

Om felbilden fortfarande visas kontaktar du din lokala Ypsomed kundservice (se sidan 48).

Batterifel

1. "         " symbolen blinkar när batterikapaciteten är låg. Byt batteriet i 
mätaren så snart som möjligt. Testet kan fortfarande utföras.

2  "         " och "Error" symbolerna blinkar när batteriet är för svagt. 
Mätaren kan inte utföra testet. Byt genast batteriet.

Felmeddelanden och felsökning

OBSERVERA

- Byt batteriet till bakgrundsbelysningen när belysningen slutar fungera.
- När batteriet till bakgrundsbelysningen börjar bli dåligt fungerar din mätare fortfarande 

som den ska, men utan belysning.

1a

2

1b



Provfel

Lägg inte bloddroppen på stickans testområde innan mätaren visar "      ". Om du 
gör detta visar mätaren "      " och "Error" följt av en signal (om volymen är 
påslagen). Tag ut teststickan och gör om testet med en ny sticka.
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Felfunktion hos mätaren

Gör så här om mätaren inte startar:
1. Öppna batterilocket, ta ur batterierna.
2. Vänta fem minuter eller tryck på startknappen upprepade gånger tills displayen är tom och sätt I 

batterierna enligt bruksanvisningen i "Starta mätare och byta batteri" på sidorna 16 till 17.

Mätaren bör fungera normalt när du genomfört ovanstående steg. Om den inte gör det kontaktar du 
din lokala Ypsomed kundservice (se sidan 48).

1. När den omgivande temperaturen är 0~9°C eller 41~50°C blinkar "       " 
varningssymbolen (1a). Du kan fortfarande utföra testet men resultatet är bara 
en referens inom de här temperaturområdena kanske det inte är korrekt. I 
minnesläget markeras det här värdet med symbolen  "       " (1b). Gör om testet 
på ett ställe med temperatur inom temperaturintervallet.

2. Om mätare och stickor utsätts för kraftiga temperatursvängningar bör du vänta 
en halvtimme innan du mäter.

3. Om temperaturen ligger under 0°C eller över 50°C kan mätaren inte utföra testet 
och "       " symbolen kommer att blinka med termometersymbolen på skärmen i 
detta läge. Flytta BGMS till ett område med temperatur inom 
temperaturintervallet och gör om testet efter 30 minuter.

1a

3

Kodfel

Teststickan sitter inte som den ska. Sätt in stickan igen enligt instruktionen i 
bruksanvisningen. Om "Code Error" återkommer kan det betyda att du använder fel 
teststicka. När du har kontrollerat att du använder rätt stickor och att stickan sitter 
som den ska och, "Code Error" fortfarande visas kontaktar du din lokala Ypsomed 
kundservice (se sidan 48).

Temperaturfel
Utför mätningarna när temperaturen ligger mellan 10~40 för att få korrekta mätresultat.°C 

Felmeddelanden och felsökningFelmeddelanden och felsökning

1b
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Hematokrit

Strömförsörjning

Mätarens batteri

Mätarens mått

Mätarens vikt

30-57%

2 CR2032 batterier

Klarar cirka 1.000 mätningar

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

53,0 g ± 5,0 g med batterier

TM ®
Specifikation för mylife  Pura  mätare

Skärmbild

Displaystorlek

Mätarens förvaring

Teststickornas förvaring

Administrera överföring av mätardata

LCD display

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

-10-60°C

4-30°C,<90% relativ luftfuktighet

Minneskapacitet

10-40°C

10-90%

Automatisk avstängning två minuter efter senast genomförda 
åtgärd. Tryck på startknappen under fyra sekunder.

Mätteknologi

Mätkalibrering

Blodvolym

Minsta blodvolym

Kodning

Mätområde

Testtid

0,75 µL

Autokodning

0,6-33,3 mmol/L

5 sekunder

Oxidas elektrokemisk sensor

Plasma

Kapillärt helblod

Användningstemperatur

Relativ luftfuktighet vid användning

Energibesparing

500 blodglukostester med datum och tid

TM ®Specifikation för mylife  Pura  mätare

TM ® Mätardata kan överföras till en dator med mylife  Pura PC-Link 
®adapter. Data hanteras av fyra olika program: Diabass , 

®diasend , SiDiary och mylife™ Software. 
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TM ®
Begränsningar hos mylife  Pura  mätare

- BGMS är inte avsedd för serum- eller plasmatest (endast för mätning av kapillärt helblod).
- Mätresultaten kan bli felaktiga på höjder över 3.048 meter (10.000 feet).
- Svår uttorkning kan orsaka felaktigt låga resultat.
- BGMS har inte godkänts för användning på nyfödda.
- Följande föreningar kam interferera med glukosmätningen vid de listade koncentrationerna:
  Askorbinsyra ≧ 0.34 mmol/L
  Reducerat glutation ≧ 2.28 mmol/L  
  Urinsyra ≧ 0.95 mmol/L

OBSERVERA

- Använd inte mätaren i närheten av kraftiga elektromagnetiska strålningskällor för att undvika 
funktionsstörningar.

- Se till att mätaren inte blir dammig och håll den borta från vatten och andra vätskor.

Administrera överföring av mätardata (valfritt)

®Mätardata kan överföras till en dator med mylife™ Pura  PC-Link-adaptern. Data måste hanteras 
av fyra olika program: ® ®Diabass , diasend , SiDiary och mylife™ Software. 
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Garanti
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TM ®Tillverkaren garanterar felfrihet för din mylife  Pura  mätare under fyra år från inköpsdatum med 
avseende på material och funktion.

TM ®Garantin gäller inte för mylife  Pura  mätare som på något sätt har förändrats, använts felaktigt, 
mixtrats med eller inte hanterats på rätt sätt.

TM ®Garantin gäller endast originalköparen av mylife  Pura  mätaren.
Vänligen fyll i och skicka tillbaka det medföljande garantikortet till din lokala Ypsomed representant.

TM ®Garantin gäller inte för skador som beror på att andra stickor än mylife  Pura  teststickor använts.

TM ®Kassera mylife  Pura  mätare, teststickor och lancetter 

OBSERVERA
- Under blodglukosmätning kan själva mätaren komma i kontakt med blod. Använda mätare 

kan därför vara infektionsbärare. Kassera din använda mätare när du har plockat bort 
batterierna – och följ de regler som gäller i ditt land. Kontakta ansvarig myndighet för 
information om hur du ska gå tillväga.

- Använda teststickor och lancetter kan vara infekterade. Kassera de använda teststickorna 
och/eller den punkteringssäkra behållaren eller riskavfallsbehållaren för dina använda 
lancetter enligt lokala regelverk.

Kundservice

Vi strävar efter att ge våra kunder bästa service. Gå tillbaka och läs igenom alla instruktioner igen för 
TM ®att vara säker på att du gör allt på rätt sätt. Om du har frågor eller problem med mylife  Pura  

produkterna kontaktar du din lokala Ypsomed kundservice.

Symbolerna betyder följande

För in vitro diagnostisk 
användning

Temperaturgränser

Tillverkare

LOT

IVD

LotnummerAnvänd vid

Endast engångsanvändning

Sterilserad genom strålning

EC REP

CE-märkning med antalet 
anmälda organ

Se bruksanvisningenEU representant

Serienummer

Referensnummer

CE märkning

Varning (se bruksanvisningen
 och varningar)

Distributör Sverige:
Ypsomed AB
Adolfsbergsvägen 31
SE-168 67 Bromma
Kundtjänst: 08 601 25 50
info@ypsomed.se
www.mylife-diabetescare.se

Om  mätaren och stickor utsätts för kraftiga temperatursvängningar bör du vänta en
halvtimme innan du mäter.

TM ®mylife  Pura

Biologiska riskerWEEE



Specifikation 

TM ® TM ® TMmylife  Pura  mätare, mylife  Pura  teststickor, mylife  Control kontrollösning

Tillverkare: Bionime Corporation

Produkten överensstämmer med in vitro diagnostik direktivet 98/79/EC (CE 0197).
EU representant: Bionime GmbH, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, Switzerland

TMmylife  Softlance blodprovstagare

Tillverkare: Bionime Corporation

Produkten uppfyller direktiv 93/42/EEC för medicintekniska produkter.
EU representant: Bionime GmbH, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, Switzerland

TMmylife  Lancets engångslancetter

Tillverkare: 

EU representant: 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

SteriLance Medical Inc.
                  No. 68 Litanghe Road, Xiangcheng, Suzhou, China 215133
Produkterna uppfyller Medical Device Directive 93/42/EEC (CE 0197).
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Blodglukosmätningssystem
Blodsukkermålesystem
Veren glukoosin tarkkailujärjestelmä
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Jakelija Suomi:
Ypsomed AB
Eteläinen Salmitie 1
FI-02430 Masala
Asiakaspalvelu: +358 (0)9 250 1350
info@ypsomed.fi
www.mylife-diabetescare.fi

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

Manufactured for
Ypsomed Distribution AG
3401 Burgdorf, Switzerland
www.mylife-diabetescare.com

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

0197

Bruksanvisning
Brukerhåndbok
KäyttöopasDistributör Sverige:

Ypsomed AB
Adolfsbergsvägen 31
SE-168 67 Bromma
Kundtjänst: 08 601 25 50
info@ypsomed.se
www.mylife-diabetescare.se

Distributør Norge:
Ypsomed
Papirbredden, Grønland 58
NO-3045 Drammen
+47 22 20 93 00
info@ypsomed.no
www.mylife-diabetescare.no
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