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3. Älä käytä KETONIX® Bluetooth® -
laitetta yhdessä kosmetiikkatuotteiden 
(huulipunan), savukkeiden tai suuveden 
kanssa tai märissä paikoissa. 
 
4. Käytettyäsi Ketonix® -laitetta jätä se 
noin minuutiksi kytketyksi 
virtalähteeseen. Näin kosteus haihtuu 
anturista 

Säilytä Ketonix@ -laitetta aina 
oheisessa kotelossa suojataksesi anturin 
pölyltä ja lialta. Kääri USB-kaapeli rullalle 
ja säilytä se sivutaskussa silica-pussin 
kanssa.

Pakkauksen sisältö: 

• KETONIX® Bluetooth® 
• Lisäakku 
• USB-kaapeli 
• Lisäakun kaapeli akun lataamista 

varten 
• Ylimääräinen suukappale 
• Ketonix-säilytyskotelo laitteelle. 

(15 cm X 10 cm X 5 cm)  

1. Ennen kuin käytät uutta 
KETONIX® Bluetooth® -
laitetta, se on kytkettävä 
virtalähteeseen vähintään 12 
tunnin ajaksi. Anturi 
käynnistyy paljon nopeammin, 
jos sitä käytetään usein.

2. Myös lisäakkua tulee ladata vähintään 
12 tuntia. 
Jos et käytä KETONIX® -laitetta pitkään 
aikaan (yli viikkoon), tämä toimenpide 
kannattaa toistaa.

1. KETONIX® BLUETOOTH® -PAKKAUKSEN AVAAMINEN
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Älylaitteen ohjelmisto on saatavissa 
Appstoresta iOS-laitteille 

ja Android-laitteille Google Playsta. 

 
Asenna Ketonix-sovellus laitteeseesi 
(tabletille tai älypuhelimeen). 

Muista ottaa käyttöön Bluetooth® 
tabletillasi/älypuhelimellasi. Tee se 
ennen kuin käynnistät Ketonix® 
sovelluksen. 

Älä yhdistä/muodosta laiteparia 
Ketonix® -laitteen ja Bluetooth® -
hallinnan kanssa ennen sovelluksen 
käyttöä. Jos teet sen, sovellus ei 
onnistu ”näkemään” laitetta. 

Kun käynnistät sovelluksen, napauta 
Ketonix® -laitteen kuvaa. Laite 
yhdistetään, ja sovellus siirtyy 
“Measure” välilehdelle. 
Jos et näe laitettasi sovelluksessa, 
päivitä luettelo napsauttamalla ”Lataa 
uudelleen” -painiketta. 

Kun näytöllä lukee ”Ready”, voit 
alkaa mitata. 

On tärkeää käyttää hyvää tekniikkaa. 
Lue lisää tästä kappaleesta 3. HYVÄ 
TEKNIIKKA.

2. OHJELMISTON LATAAMINEN JA YHTEYDEN MUODOSTAMINEN 



 

 

 �4 Ketonix Bluetooth Basic Manual v 1.1 FI

Saadaksesi johdonmukaisia tuloksia on 
tärkeää suorittaa mittaukset aina samalla 
tavalla. On tärkeää, että anturit altistuvat 
syvältä keuhkoista tulevalle ilmalle. 
Puhalluksen voimakkuudella ja 
puhallettavan ilman määrällä ei ole väliä. 

• Ketonix® -laitteessa tulee palaa 
sininen vilkkumaton valo. 

• Rauhoitu ja hengitä tavalliseen 
tapaan nenän kautta. 

• Ala hengittää suukappaleeseen 
uloshengityksen loppuvaiheessa, 
kunnes ”kaikki” ilma on tullut ulos. 

Yleinen virhe on vetää henkeä ennen 
suukappaleeseen hengittämistä. Se on 
luonnollinen refleksi, josta eroon 
pääseminen vaatii hieman harjoitusta.

1 - VALMISTAUDU

Hengitä rauhallisesti 
nenän kautta minuutin ajan. 

Kun laitteessa palaa 
vilkkumaton valo, on se valmis 
mittaamaan 

Kun uloshengitys on 
lopuillaan … laita suukappale 
suuhun ja tyhjennä loputkin 
ilmat ulos keuhkoistasi. 

Sinun tulee haukkoa 
henkeäsi onnistuneen 
testin päätteeksi! 

Valmistaudu sivuuttamaan 
sisäänhengitysrefleksi 
laittaessasi suukappaleen 
suuhusi. 

Ala hengittää ulos … 

2 - HENGITÄ ULOS 3 - JATKA ULOSHENGITYSTÄ

3. HYVÄ TEKNIIKKA
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Kun olet tyhjentänyt keuhkot, anna 
anturin jatkaa analysointia 30 sekunnin 
ajan. Jos puhallat liian kovaa, anturi 
jäähtyy ja se tarvitsee tämän ajan 
lämmetäkseen uudelleen. 30 sekunnin 
kuluttua mittarin lukema ei enää kasva. 
Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa 
kohtaa “Save”. 

 

 
Kun alat käyttää Ketonix® -laitetta, 
sinun tulee harjoitella tekniikkaa 
saadaksesi johdonmukaisia tuloksia. 
Suosittelemme kolmen mittauksen 
suorittamista ennen kuin tallennat. 
Mittari näyttää korkeimman tuloksen. 
Jos lukema ei kasva, mittausarvosi ei 
ole edellistä mittausta korkeampi. 

Kun olet tallentanut tulokset, anturiin on 
jäänyt vielä ilmaa. Kun kaasu on 
haihtunut, lukema on nollassa, ja 
näytöllä näkyy viesti ”Ready”. Nyt voit 
mitata uudelleen. 

Suosittelemme, että otat suukappaleen 
pois suusta ja pyyhit sen kuivaksi 
paperipyyhkeellä. 

2

4. TULOKSEN TALLENTAMINEN
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Jos haluat tarkastella tallennettuja 
tuloksia, napauta ”Analyze” välilehteä. 

Jos taulukkoa ei näytetä, napauta 
vasemmassa yläkulmassa olevaa kohtaa 
“View”. Napauta sitten “Ketonix”, sitten 
“Breath Acetone PPM”. Klikkaa lopuksi 
nuolta “<” vasemmassa yläkulmassa 
sulkeaksesi valikon. 
 

Jos haluat tarkastella muuta jaksoa kuin 
oletuksena esitettävää viikkoa, napauta 
päivämääräkenttiä ja valitse haluamasi 
päivämäärät.

5. TULOSTEN TARKASTELU
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PPM-asetonin yleiset tasot Obesity (2015) 23, 2327–2334. doi:10.1002/oby.
21242  

Measuring Breath Acetone for Monitoring Fat Loss 

Ketonix® -laitteen antama lukema 
ilmoittaa, miten paljon kehosi käyttää 
rasvaa polttoaineena. 

Mittaamalla usein voit tunnistaa, miten 
erilaiset elämäntavan muutokset, kuten 
ravinto, paastoaminen ja liikunta 
vaikuttavat kehon rasvanpolttamisen 
tasoon. Koska arvo riippuu 
mittaustekniikasta, on hyvän 
mittaustekniikan oppiminen erittäin 
tärkeää. 

Hengityksen käyttötapa ja tekniikka-
arvojen riippuvuus on yksilöllistä. 
Tavallisia tuloksia ketogeenistä 
ruokavaliota käyttäville on alla olevassa 
PPM-asetonin yleiset tasot -taulukossa. 

Makroravinteiden -hiilihydraattien, 
rasvan, proteiinin - ja alkoholin lisäksi 
muutkin tekijät vaikuttavat ketoosiin. 
Kehomme esimerkiksi tuottaa glukoosia 
vastauksena liikuntaan ja stressiin. 
Lisäksi keho noudattaa 
vuorokausirytmiäsi ja lisää glukoosin ja 
kortisolin tasoja aamulla herätessäsi.

6. MITTAUSTULOKSEN TULKINTA
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Mittari on jaettu neljään alueeseen, 
jotka osoittavat ketoosin tason 
mittaushetkellä. 
 
Sinisellä alueella oleva arvo osoittaa 
erittäin matalan ketoosin tason. Toisin 
sanoen glukoosia/glykogeenia on 
saatavilla runsaasti, ja insuliinitaso on 
koholla. 
 
Vihreällä alueella oleva arvo osoittaa, 
että insuliinitaso on normaali ja rasvaa 
käytetään pääasiallisena polttoaineena, 
jolloin keho tuottaa 
varastointihormonia, insuliinia. 
Yleinen nimi tälle alueelle on 
“ravitsemuksellinen ketoosi”, joka on 
useimmille terveellinen tila. 
 
Keltaisella alueella oleva arvo kertoo 
insuliinin, glykogeenin ja glukoosin 
matalista arvoista. Tätä aluetta 
kutsutaan usein “terapeuttiseksi 
ketoosiksi”. Keho tuottaa runsaasti 
ketoaineita, ja verensokeri on alhaalla. 
Tällä alueella useimmat laihtuvat 
huomattavasti. 

Punaisella alueella (tai sitä ylempänä!) 
oleva arvo osoittaa ketoosin erittäin 
korkean tason. Pitkäaikainen pysyttely 
tällä alueella voi hidastaa 
aineenvaihduntaa. Tämä voi olla 
toisinaan normaalia, jos henkilö 
paastoaa ja harrastaa liikuntaa 
samanaikaisesti. 

Jos sinulla on diabetes, sinun tulee aina 
tarkistaa glukoosiarvo. 
Ketonix ei korvaa veren glukoosi-/
ketoainemittareita, jos sinulla on 
diabetes. 

7. MITTARIN ALUEET
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Terapeuttinen ketoosi
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8. TIETOA KETOAINEISTA

Veren ketoaineet (beeta- 
hydroksibutyraatti) eivät ole sama asia 
kuin hengityksen ketoaineet (asetoni). 
Ketoaineita on hengityksessä, kun maksa 
muuntaa rasvaa ketoneiksi. Mitä 
enemmän hengityksessä on ketoaineita, 
sitä enemmän rasvaa muunnetaan 
ketoaineiksi. 

Veren ketoaineita muodostetaan 
ylimääräisistä ketoaineista, joita ei 
käytetä energiansaantiin. Keho voi 
käyttää veressä olevia ketoaineita milloin 
vain, kun sen energiantarve kasvaa. 3 
mmol/l veren ketoainetaso merkitsee vain 
noin 15 kaloria energiaa, jotka keho voi 
käyttää tarvittaessa nopeasti. 

Veren ketoaineiden muodostaminen/
käyttö riippuu myös vitamiinien ja 
mineraalien saatavuudesta. Lisäksi se 
riippuu verensokerin tasosta. Korkea 
verensokeri estää kyvyn käyttää veren 
ketoaineita energiansaantiin. Näin käy 
tyypin 1 diabetesta sairastavilla, joilla on 
korkea glukoositaso eikä insuliinia - sekä 
glukoosin että veren ketoaineiden taso on 
korkealla. 

Veren ketoaineiden mittaaminen on 
tärkeää niille, joiden insuliinin tuotanto on 
vähäistä tai olematonta. Normaalin 
insuliinin tuotannon omaavien ihmisten 
veren ketoainearvo voi vaihdella 
huomattavasti ravitsemuksellisen ketoosin 
alueella. Rasvan muuntaminen 
ketoaineiksi on vilkkaampaa 
terapeuttisessa ketoosissa, ja silloin keho 
tuottaa myös enemmän veren 
ketoaineita. Taso riippuu kuitenkin kehon 
kyvystä tuottaa ja käyttää ketoaineita. 

Muista, että hengityksen ketoaineet ovat 
parempi ketoosimittari, koska niillä ei ole 
samaa aineenvaihduntaan liittyvää 
toimintoa kuin veren ketoaineilla. 
Voit kiihdyttää ketoosia monella tavalla. 
Ketonix® -laitetta käyttämällä voit 
selvittää, mikä sopii sinulle. Reaktiot 
elämäntapamuutoksiin riippuvat kehon 
soluista, maksasta, lihaksista, ravinnosta, 
aktiivisuustasosta jne. 
Yleisiä ketoosin vaikuttavia 
elämäntapamuutoksia ovat:  

• Hiilihydraattien vähentäminen. 
• Kohtuullinen määrä proteiinia, 

tavallisesti 1 g per ruumiin paino 
kiloina. 

• Älä syö liikaa. Ylimääräinen energia 
varastoituu aina ja aiheuttaa 
insuliinin nousua ja ketoosin 
hidastumista. 

• Kokeile jaksottaista paastoa. 
• HIIT-liikunta on erittäin tehokas 

tapa käyttää glykogeenivarastoja ja 
kiihdyttää ketoosia. 

• Paastoa aterioiden välillä. Kahvi 
kerman tai rasvaisen maidon kanssa 
on kuin syömistä. Tee tai kahvi ilman 
maitoa toimii. 

• Etsi ketogeenisiä reseptejä, joiden 
suhde on vähintään 3:1. Useimmissa 
verkosta löytyvissä “keto-resepteissä” 
on matalampi ketogeeninen suhde. 

Ketogeeninen suhde lasketaan tavallisesti 
kaavalla: 
suhde = rasva : (proteiini+hiilihydraatti) 

3:1 suhde tarkoittaa, että rasvaa on 3 
kertaa enemmän (grammoina) kuin 
proteiinia ja hiilihydraattia yhteensä 
(grammoina). 
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Alkoholi

Anturi tunnistaa myös alkoholin. 
Alkoholin nauttiminen keskeyttää 
ketoosin siihen asti, kun alkoholi on 
hajotettu. Nähdäksesi miten alkoholi 
vaikuttaa ketoosiin, mittaa vasta kun 
alkoholi on poistunut elimistöstäsi 
(seuraavana päivänä). 

Ulkoiset ketonit 

Ulkoisten ketonien käyttö ei lisää 
hengityksessä olevia ketoaineita. 
Hengityksen ketoaineet ovat peräisin 
rasvahappojen hajoamisesta rasvassa 
asetoasetaatiksi, josta vapautuu 
asetonia. Mahdollisena reaktiona veren 
korkea ketoainearvo merkitsisi ketoosin 
pysähtymistä joksikin aikaa. 

Vara-akun lataaminen

Kun saat akun, siinä on erittäin matala 
lataus turvallisuussyistä. Akku 
kannattaa ladata heti. Pakkauksessa on 
lyhyt kaapeli akun lataamista varten. 
Lyhyen kaapelin pienimmässä liittimessä 
on merkintä “KETONIX® Battery”. Liitä 
se akussa olevaan pieneen liitäntään. Se 
menee paikalleen vain yhdessä 
asennossa, joten älä kytke kaapelia 
akkuun liiallista voimaa käyttämällä. 
.  
Toisen pään suuremmassa USB-
liittimessä on merkintä “Power USB 5V/
1A”, joka tulee liittää virtalähteen tai 
laturin USB-liitäntään. 

Ladatessasi akkua kannen sisällä oleva 
pieni led-valo vilkkuu. Kun akku on 
täysin ladattu, valo palaa jatkuvasti 
vilkkumatta. 

Suukappale  

Suukappaleella on kolme erilaista 
asentoa. Kussakin asennossa on 
erikokoinen aukko, josta ilmaa 
päästetään ulos puhaltaessasi. Voit 
säätää aukkoa vetämällä suukappaletta 
ylös muutamia millimetrejä ja 
kääntämällä sen sitten haluamaasi 
asentoon. Paina suukappale lopuksi taas 
alas. Kappale kannattaa säätää 
suurimman aukon kohdalle, koska näin 
keuhkojen tyhjentäminen on helpompaa 
ja saat yhdenmukaisia tuloksia. 

9. YLEISTÄ 


