KETONIX® BLUETOOTH®
Grunnleggende veiledning
versjon 1.1 – Norsk

1. PAKKE OPP DIN KETONIX® BLUETOOTH®
Pakken inneholder:
• KETONIX Bluetooth®

• Valgfritt batteri
•
•
•
•

USB-kabel
Valgfri kabel til lading av batteri
Ett ekstra munnstykke
Ketonix-etui til oppbevaring av enhet.
(15 cm X 10 cm X 5 cm)

3. Ikke bruk KETONIX® Bluetooth®
med kosmetikk (leppestift), røyking,
munnskyll eller i våte områder..

1. Før du bruker din nye
KETONIX® Bluetooth®, må du
koble den til strøm i minst 12
timer. Sensoren starter opp
raskere jo hyppigere den
brukes.

4. La din Ketonix® stå tilkoblet i ett
minutt til etter at du har brukt den.
Dette fjerner fuktighet fra sensoren.

2. Det valgfrie batteriet må også lades opp
i minst 12 timer.
Hvis du ikke bruker din KETONIX® på
en stund (i over en uke), anbefaler vi
at du gjentar denne prosedyren.
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Oppbevar Ketonix@ i etuiet som følger
med for å verne sensoren mot støv og
urenheter. USB-kabelen skal
oppbevares tvinnet (uten bøy) i
sidelommen sammen med silikaposen.
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2. NEDLASTNING OG TILKOBLING
Du finner programvaren for smartenheten din på Appstore for iOS

Ikke koble til/pare Ketonix® med
Bluetooth@ -programmet før du bruker
appen, ellers kan ikke appen finne
enheten.
Når du starter opp appen, trykk på
bildet av din Ketonix®. Enheten kobler
til og appen viser «Measure»-fanen
(fanen for måling).
Hvis appen ikke viser enheten din, klikk
på «Refresh» for å oppdatere listen..

og på Google Play for Android.

Den er klar til å måle når du ser
meldingen «Ready» (Klar).

Installer Ketonix-appen på enheten din
(nettbrett eller smarttelefon).
Ikke glem å aktivere Bluetooth® på
enheten din (nettbrett/smarttelefon).
Dette må gjøres før du starter
Ketonix®-appen.

Det er viktig å bruke riktig teknikk. Les
mer om dette i del 3, RIKTIG TEKNIKK.
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3. RIKTIG TEKNIKK
For å få konsekvente resultater må du
utføre målingene på samme vis hver
gang. Det er avgjørende at sensoren
utsettes for dypest mulig luft fra
lungene. Det handler ikke om å hvor
hardt eller mye luft du blåser.

En vanlig feil er å trekke inn luft før en
blåser inn i munnstykket.
Det er en naturlig refleks som kan
beherskes med litt øvelse.

• Din Ketonix® skal vise et stødig, ikkeblinkende blått lys..
• Blås rolig og normalt ut av nesen din..
• Ved slutten av ut-pusten må du blåse
all resterende luft inn i munnstykket!

1 - FORBEREDELSE

2 - PUST UT

Pust rolig gjennom nesen i
et minutt.

Vaer beredt på å beherske
inhaleringsrefleksen nå du
holder munnstykket

Når enheten begynner å lyse
stødig uten å blinke, er den
klar til å måle.

Begynn å puste ut …

3 - FORTSETT PUST UT

når du er ved ended av ut
pusten … hold munnstykket
mot munnen og forsett å
tømme ut den siste luften
fra lungerne.
Etter en god test skal man
hive seg etter luft!
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4. LAGRE RESULTATET
La sensoren fortsette å analysere i 30
sekunder etter at du har tømt lungene.
Blåser du for hardt, kjøles sensoren ned
og trenger tid til å varme opp igjen. Når
måleren slutter å øke etter ca. 30
sekunder, trykk «Save» (lagre) øverst til
høyre.

Gass ligger igjen inne i sensoren når du
har lagret resultatet. Når gassen er
borte, vil måleren vise null og være klar
(viser meldingen «Ready») til å ta enda
en ny måling til.
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Vi anbefaler å ta av munnstykket og
tørke den av med et tørkepapir.

Når du begynner å bruke Ketonix® enheten må du øve på teknikken for å få
konsekvente resultater. Vi anbefaler at
du måler tre ganger på rad før du lagrer.
Måleren viser ditt høyeste resultat –
dersom resultatet ikke øker, er ikke
måleverdien din høyere enn din tidligere
måling.
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5. VISE RESULTATER
Trykk «Analyze»-fanen for å se
resultatene du har lagret.

For å se en annen periode enn
standarden (en uke), trykk på
datofeltene og velg et annet tidsrom.

Hvis ingen diagram vises, må du
trykke «View» (Vis) øverst til
venstre. Trykk så på «Ketonix» og
«Breath Acetone PPM». Til slutt
trykker du pilen ‘<’ øverst til venstre
for å lukke menyen.
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6. TOLKE VERDIER
Den verdien Ketonix® -enheten viser,
indikerer hvor mye kroppen din bruker
fett som drivstoff.

Ketosenivået ditt er avhengig av mer
enn de mest omtalte faktorene:
karbohydrater, fett, protein og alkohol.
For eksempel produserer kroppen
glukose som respons på fysisk aktivitet
og stress. Kroppen overholder også
døgnrytmen og øker glukose- og
kortisolnivåene dine når du våkner om
morgenen.

Ved å måle hyppig, kan du se hvordan
ulike livsstilsendringer som mat, faste
og trening påvirker hvor mye fett du
forbrenner. Det er viktig å utvikle god
teknikk, ettersom verdien er avhengig
av teknikken din.
Verdiene dine er personlige, da pust og
teknikk varierer fra person til person.
Diagrammet «Vanlige PPM-nivåer av
aceton» (nedenfor) viser vanlige verdier
for en ketogenisk diett.

Common levels of PPM Aceton

Obesity (2015) 23, 2327–2334. doi:10.1002/oby.
21242
Measuring Breath Acetone for Monitoring Fat Loss
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7. MÅLENIVÅER
Måleren er delt opp i fire ulike omfang
for å indikere dine gjeldende
ketoseverdier.
Innenfor den blå delen er ketosenivået
ditt svært lavt. Dette betyr at du har
glukose/glykogen tilgjengelig og høye
insulinnivåer.

Terapeutisk ketose
Ernæringsmessig ketose

Innenfor den grønne delen er
insulinnivået ditt normalt og kroppen
din forbrenner hovedsakelig fett. Selv
med en ketogenisk diett må overflødig
energi fra mat oppbevares, og dermed
produseres oppbevaringshormonet
insulin.
Dette verdiomfanget kalles ofte
«Ernæringsmessig ketose» – en sunn
tilstand for de fleste.
Innenfor den gule delen har du både
et lavt nivå av insulin, glykogen og
glukose. Dette verdiomfanget kalles
ofte «Terapeutisk ketose». Det
produseres og brukes høye ketonnivåer,
og blodsukkernivået er lavt. De fleste
merker vekttap innenfor dette nivået.
Den røde delen (eller høyere!)
indikerer et veldig høyt ketosenivå.
Metabolismen kan synke i dette
omfanget over lengre tid. Det kan være
normalt i ny og ne i forbindelse med
faste og trening.

Hvis du har diabetes, må du fortsatt
kontrollere glukosenivået ditt.
Ketonix er ingen erstatning for dine
glukose-/blod-keton-målere hvis du har
diabetes.
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8. OM KETONER
Blod-ketoner (beta-hydroksybutyrat) er
ikke de samme som finnes i pusten din
(aceton).

Husk at ketonene i pusten indikerer
ketose bedre da det ikke har samme
metabolismefunksjon som
blodketoner.

Ketoner måles i pusten når leveren
omdanner fett til ketoner. Jo mer keton
du har i pusten, jo mer omdannes fett
til ketoner.

Det er flere måter å øke ketosen på.
Med Ketonix® kan du finne ut hva som
fungerer for deg. Hvordan du reagerer
på livsstilsendringer er avhengig av
cellene, leveren, musklene, mat,
aktivitet … osv.

Blod-ketoner kommer av overflødige
ketoner som ikke brukes til energi.
Blod-ketoner er tilgjengelige når
kroppen må utvinne mer energi. Et
blod-keton-nivå på 3 mmol/L tilsvarer
kun 15 kalorier energi, som kroppen
kan bruke opp raskt hvis det er
nødvendig.

Livsstilsendringer som vi ofte ser
påvirker ketosenivået er:
• Færre karbohydrater per dag.
• Å opprettholde et sunt proteinnivå;
1 g per kg kroppsvekt er vanlig.
• Å ikke spise for mye – overflødig
energi lagres alltid, og øker
insulinnivået og minker
ketosenivået.
• Prøve Periodisk faste.
• HIIT-trening utvinner
glykogenlageret og øker
ketosenivået effektivt.
• Faste innimellom måltider. Kaffe
med krem eller fett er det samme
som mat. Te/kaffe uten krem
fungerer bra.
• Prøv å finne ketogeniske oppskrifter
med et 3:1-forhold eller høyere. De
fleste «Keto-oppskriftene» på nettet
har lave ketogen-forhold.

Produksjon og bruk av blod-ketoner
avhenger også av vitaminer og
mineraler. Det avhenger også av
blodsukkernivået. Høye
blodsukkernivåer hemmer evnen til å
bruke blod-ketoner til energi. Det er
dette som skjer når folk med diabetes
type 1 har høye glukosenivåer og intet
insulin, både høye nivåer av glukose og
blod-ketoner.
Folk med lite eller ingen
insulinproduksjon er nødt til å måle
blod-keton-nivået. Hos folk som
produserer vanlige mengder insulin, kan
blod-keton-verdien variere mye under
Ernæringsmessig ketose. Større
mengder fett dannes til ketoner under
Terapeutisk ketose, og det dannes flere
blodketoner; men nivået er fortsatt
avhengig av kroppens evne til å
produsere og bruke dem.

Et ketogenisk forhold regnes ofte ut
som:
forhold = fett : (protein+karbo.)
Et 3:1-forhold betyr at det er 3 ganger
mer fett enn proteiner og karbohydrater
til sammen (i gram).
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9. GENERELT
Alkohol

Munnstykke
Munnstykket har tre ulike posisjoner.
Posisjonene har ulike hullstørrelser som
slipper ut luft når du blåser. For å
justere dette, drar du opp munnstykket
et par millimeter og vrir den i
posisjonen du vil ha før du trykker den
på plass igjen. Vi anbefaler at du stiller
den til størst mulig åpning – slik blir det
enklere å tømme lungene og få
konsekvente resultater.

Sensoren er også sensitiv til alkohol.
Alkoholinntak utsetter imidlertid ketose
inntil alkoholen er metabolisert. For å se
hvordan alkohol påvirker ketosenivået,
utsett målingen til alkoholen er ute av
kroppen (dagen etter).

Eksogene ketoner
Bruk av eksogene ketoner øker ikke
ketonnivået i pusten. Ketoner dukker
opp i pusten fra fettsyrer som brytes
ned til keton-acetoacetat – opphavet til
aceton i kroppen. En potensiell reaksjon
er at høye blod-keton-nivåer gir signal
om å opphøre ketose en stund

Lade det valgfrie batteriet
Batteriet som følger med har lav
spenning ut av sikkerhetsgrunner. Vi
anbefaler at du lader det opp så snart
som mulig. Den korte kabelen som
følger med er utviklet for å lade
batteriet. Den minste kontakten på den
korte kabelen er merket «KETONIX®
Battery» og skal kobles til batteriets
mindre kontaktpunkt. Den kobler kun til
én vei, så sørg for at du ikke tvinger
kabelen inn i batteriet.
På den andre enden er den større USBkontakten merket «Power USB 5V/1A»
og skal kobles i en USB-port eller
lignende for å forsyne strøm.
Når du kobler til batteriet, blinker en
LED-lampe i hetten mens du lader.
Når batteriet er fulladet, lyser LEDlampen opp stødig uten å blinke.
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