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3. Brug ikke KETONIX® Bluetooth® 
sammen med kosmetik (læbestift), 
rygning, mundskyl eller i våde områder. 
 
 
4. Efter brug af din Ketonix®, lad den 
være tilsluttet endnu 1 minut. Dette 
fjerner fugt i sensoren. 

Opbevar altid Ketonix@ i den 
medfølgende kasse for at undgå, at støv 
eller snavs samles i sensoren. Rul USB-
kablet sammen uden knæk og opbevar 
det i sidelommen sammen med 
kvartsposen

Hvad er inkluderet: 

• KETONIX Bluetooth® 
• Ekstra batteri 
• USB-kabel 
• Opladningskabel til ekstra 

batteri 
• Et ekstra mundstykke 
• Ketonix-kasse til opbevaring af 

enheden i. (15 cm x 10 cm x 5 
cm)

1.Inden du bruger din nye 
KETONIX® Bluetooth®, skal 
du tilslutte den til en 
strømkilde i mindst 12 
timer. Sensoren starter 
meget hurtigere, hvis den 
bruges hyppigere

2. Du skal også oplade det ekstra batteri i 
mindst 12 timer. 
Hvis du ikke bruger din KETONIX® i en 
periode (mere end en uge), anbefaler vi at 
gentage proceduren.

1. UDPAKNING AF DIN KETONIX® BLUETOOTH®
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Softwaren til din smarte enhed er 
tilgængelig på Appstore til iOS 

og for Android på Google Play. 

 
Installer Ketonix-appen på din enhed 
(surfpad eller smartphone). 

Husk at aktivere Bluetooth® på din 
surfpad/smartphone. Gør dette inden 
du starter Ketonix®-appen.  

Tilslut/par ikke Ketonix® med 
Bluetooth@ på din enhed inden appen 
bruges, hvis du gør dette, kan appen 
ikke "se" enheden. 

Tryk på billedet af din Ketonix® når du 
starter appen. Enheden forbindes og 
appen skifter til ”Måle”-fanen. 
Hvis du ikke kan se din enhed i appen, 
så klik på ”Opdater”-knappen for at 
opdatere listen. 

Når beskeden "Klar” vises, er den klar 
til at måle. 

Det er vigtigt at bruge en god teknik, 
læs mere om dette i 3. GOD TEKNIK.

2. DOWNLOAD SOFTWARE OG TILSLUT 
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For at få ensartede resultater, er det 
vigtigt at udføre målingerne på samme 
måde hver gang. Det er vigtigt, at 
sensoren måler på den dybeste luft fra 
lungerne. Det handler ikke om at blæse 
hårdt eller en stor mængde luft ind i 
enheden. 

• Din Ketonix® bør vise et konstant 
ikke-blinkende blåt lys. 

• Vær afslappet og træk vejret normalt 
gennem næsen. 

• Ved slutningen af udåndingen, 
begynd at blæse i mundstykke indtil 
”al” din luft er ude! 

En almindelig fejl er at ”trække luft ind”, 
inden du blæser i mundstykket. Dette er 
en naturlig refleks, og kræver nogen 
øvelse at ignorere.

1 - FORBEREDELSE

Træk vejret roligt gennem 
næsen i et minut. 

Når enheden har konstant 
ikke-blinkende lys, er den 
klar til at måle. 

når du er ved slutningen af 
udåndingen … sæt 
mundstykket til munden og 
fortsæt med at tømme den 
sidste luft ud af dine lunger. 

Efter en god test bør du 
gispe efter luft! 

Forbered dig på at 
ignorere 
indåndingsrefleksen, når 
du sætter mundstykket til 
munden. 

Begynd at ånde ud … 

2 - ÅND UD 3 - FORTSÆT UDÅNDING

3. GOD TEKNIK 
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Når du har tømt dine lunger, lad 
sensoren fortsætte med at analysere i 
30 sekunder. Blæser du for hårdt, 
afkøles sensoren, hvorefter den skal 
bruge tid på at varme op igen. Efter 30 
sekunder, når måleren ikke længere 
stiger, tryk på ”Gem” øverst til højre. 

 

 

 
Når du begynder at bruge Ketonix®-
enheden, skal du træne din teknik for at 
opnå ensartede resultater. Vi anbefaler, 
at du foretager tre målinger, inden du 
gemmer. Måleren viser dit højeste 
resultat, så hvis den ikke forøges, er det 
fordi, din måleværdi ikke er højere end i 
den forrige måling. 

Når du har gemt dit resultat, vil der 
stadig være lidt gas i sensoren. Når 
gassen er væk, vil måleren vise nul og 
”Klar”-beskeden vises, herefter kan du 
foretage endnu en måling. 

Vi anbefaler, at du fjerner mundstykket 
og tørrer det med køkkenrulle.

2

4. GEMME DIT RESULTAT 
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Tryk på ”Analyser”-fanen for at se dine 
gemte resultater. 

Hvis intet diagram vises, skal du trykke 
på ”Se” i øverste venstre hjørne. Tryk 
derefter på "Ketonix", derefter 
"Udånding acetone PPM". Til slut klik på 
pilen "<" i øverste venstre hjørne for at 
lukke menuen.. 
 

For at få vist en anden periode end 
standarden, som er en uge, tryk på 
datafelterne og vælg alternative datoer.

5. SE DINE RESULTATER 
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Fælles niveauer for PPM Acetone Obesity (2015) 23, 2327–2334. doi:10.1002/oby.
21242  

Measuring Breath Acetone for Monitoring Fat Loss 

Værdien, du får fra Ketonix®-enheden, 
er en indikation af, hvor meget din krop 
bruger fedt som brændstof. 

Hvis du måler ofte, kan du genkende 
hvordan forskellige livsstilsændringer, 
som mad, faste og motion, påvirker 
kroppens niveau af fedtforbrænding. Da 
værdien afhænger af din teknik, er det 
vigtigt at udvikle denne. 

Metoden med at anvende åndedrættet, 
og afhængigheden af tekniske værdier, 
er personlige. Fælles intervaller, for 
personer der bruger ketogen diæt, kan 
findes i diagrammet med almindelige 
niveauer af PPM acetone nedenfor..   

Der er flere faktorer, end makro-
næringsstofferne kulhydrat, fedt, 
protein og alkohol, der kan påvirke din 
ketose. Eksempel: Vores krop 
producerer druesukker som reaktion på 
fysisk aktivitet og stress. Ligeledes 
følger kroppen din døgnrytme, hvor 
niveauet af glukose og kortison forøges 
om morgenen for at vække dig op

6. VÆRDIFORTOLKNING 



 

 �8 Ketonix Bluetooth Basic Manual v 1.1 DK

Måleren er opdelt i fire forskellige 
områder, der angiver de aktuelle 
"niveauer" af ketose, du befinder dig i. 

En værdi i det blå område angiver et 
meget lavt niveau af ketose. Det 
betyder, at glukose/glykogen er let 
tilgængelige og dine insulinniveauer er 
forhøjede. 

En værdi i det grønne område angiver, 
at dine insulinniveauer er normale, så 
du hovedsageligt bruger fedt som 
brændstof. Selvom du indtager en 
ketogen diæt, skal overskydende energi 
fra maden opbevares, og 
opbevaringshormonet insulin 
produceres. 
En almindelig betegnelse for dette 
område er ”ernæringsmæssig ketose”, 
en sund tilstand for de fleste 
mennesker. 

En værdi i det gule område angiver 
lave niveauer af både insulin, glykogen 
og glukose. Dette område kaldes ofte 
"terapeutisk ketose". Der produceres og 
anvendes høje niveauer af ketoner, og 
blodsukkeret er lavt. Her vil de fleste 
opleve markant vægttab. 

En værdi i det røde område (eller 
over!) angiver et meget højt niveau af 
ketose. Hvis du befinder dig i dette 
område over længere tid, kan det 
nedsætte dit stofskifte. En gang 
imellem kan det være normalt, hvis der 
fastes og motioneres sammen. 

Hvis du har sukkersyge, skal du 
stadig kontrollere din glukose. 
Ketonix er ikke en erstatning for din 
glukose-/blodketonemåler, hvis du 
har sukkersyge.

7. MÅLEOMRÅDERNE
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8. OM KETONER

Blodketoner (beta-hydroxybutyrat) er 
ikke de samme ketoner, som findes i dit 
åndedræt (acetone). 

Åndedræts-ketoner er tilstede, når 
leveren omdanner fedt til ketoner. Jo 
flere åndedræts-ketoner, jo højere 
omdannelse af fedt til ketoner. 

Blodketoner dannes fra overskydende 
ketoner, der ikke anvendes til energi. 
Blodketoner kan bruges, når din krop 
har brug for mere energi. En måling af 
blodketoner på 3 mmol/L svarer kun til 
ca. 15 kcal, som kroppen hurtigt kunne 
forbrænde, hvis det var nødvendigt. 

Dannelsen/brugen af blodketoner 
afhænger også af tilgængeligheden af 
vitaminer og mineraler. Den afhænger 
også af niveauet af blodsukker. Et højt 
niveau blodsukker hæmmer evnen til at 
bruge blodketoner som energi. Det er 
det, som sker, når personer med 
sukkersyge type 1 har høje 
glukoseniveauer og ingen insulin, høje 
niveauer af både glukose og 
blodketoner. 

Det er vigtigt at måle blodketoner, hvis 
man har lille eller ingen produktion af 
insulin. For personer med normal 
insulinproduktion kan værdien af 
blodketoner variere meget indenfor det 
ernæringsmæssige ketoseområde. 
Omdannelsen af fedt til ketoner ved 
terapeutisk ketose er meget større, og 
der dannes flere blodketoner, niveauet 
afhænger dog stadig af din krops evne 
til at danne og bruge dem. 

Husk, at åndedrætsketoner er en bedre 
indikator for ketose, fordi de ikke har 
den samme stofskiftefunktion som 
blodketoner. 

Du kan forøge din ketose på flere 
måder. Ved at bruge Ketonix® kan du 
finde ud af, hvad der virker for dig. 
Hvordan du reagerer på 
livsstilsændringer, afhænger af 
kropsceller, lever, muskler, mad, 
aktivitetsniveau … osv. 

Nogle almindelige livsstilsændringer, der 
påvirker niveauet af ketose, er: 

• Færre kulhydrater pr. dag. 
• En moderat mængde protein, 1 gr. 

pr. kg kropsvægt, er det almindeligt 
at bruge. 

• Overspis ikke, overskydende energi 
lagres altid, hvorved insulin stiger 
og ketose falder. 

• Prøv intermitterende faste. 
• HIIT-træning er meget effektiv til at 

udnytte glykogenlagre og øge 
ketose. 

• Fast mellem måltiderne. Kaffe med 
fløde eller fedt er det samme som at 
spise. Te eller kaffe uden fløde 
virker. 

• Prøv at finde reelle ketogene 
madopskrifter, hvor forholdet er 3:1 
eller højere. De fleste ”keto-
opskrifter” på internettet har et lavt 
ketogent forhold. 

Det ketogene forhold beregnes normalt 
som: 

forhold = fedt : (protein +kulhydrat) 

Et forhold på 3:1 betyder, at der er 3 
gange mere fedt (i gram) end summen 
af proteiner og kulhydrater (i gram).
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Alkohol

Sensoren er også følsom overfor 
alkohol. Når man drikker alkohol, 
suspenderes ketosen indtil alkoholen er 
forbrændt. For at se hvordan alkohol 
påvirker din ketose, vent med at måle 
til alkoholen er ude af kroppen (dagen 
efter). 

Eksogene ketoner 

Brug af eksogene ketoner øger ikke 
ketoner i dit åndedræt. Ketoner i 
åndedrættet kommer fra nedbrydning af 
fedtsyrer i leveren til ketonacetoacetat, 
hvorfra acetone frigives. En mulig 
reaktion er, at den høje blodketonværdi 
ville give signal til stop af ketose i et 
stykke tid. 

Opladning af ekstra batteri

Når du modtager dit batteri, er det af 
sikkerhedsmæssige grunde kun lidt 
opladet. Vi anbefaler, at du straks 
oplader det. Det korte kabel i pakken 
er beregnet til at oplade batteriet. 
Den mindste kontakt på det korte 
kabel er mærket "KETONIX® 
Battery", denne skal tilsluttes den 
lille kontakt på enden af batteriet. 
Den passer kun på én måde, så vær 
forsigtig med ikke at tvinge kablet 
ind i batteriet. 
 
 
Den anden ende, den større USB-
kontakt, er markeret med "Power 
USB 5V/1A", denne skal tilsluttes en 
USB-port for at levere.  

Under opladning batteriet, blinker en 
lysdiode i hætten. Når batteriet er 
fuldt opladet, lyser lysdioden 
konstant uden at blinke.  

Mundstykke

Mundstykket har tre forskellige 
positioner. Hver position har sin egen 
hulstørrelse, hvor luften kommer ud, 
når du blæser. For justering, træk 
mundstykket nogle få millimeter op og 
træk det derefter til den ønskede 
position, tryk det derefter ned igen.  Vi 
anbefaler at indstille til det største hul, 
dette vil gøre det nemmere at tømme 
dine lunger, så du får et ensartet 
resultat.

9. GENERELT


