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1.  

3. Använd inte Ketonix Bluetooth 
tillsammans med kosmetika, rökning, 
munvatten eller i våta utrymmen. 
 
4. Efter att du har använt Ketonix  låt 
den vara inkopplad till en strömkälla i 
ett par minuter till. Detta för att ta bort 
eventuell fukt inuti sensorn. 

Förvara alltid Ketonix Bluetooth i 
fodralet för att undvika damm i sensorn. 
Rulla ihop strömkabeln. Låt Silica-påsen 
vara kvar i fodralet, den suger åt sig 
eventuell fukt. 

I förpackningen finner du 
följande delar: 

• KETONIX Bluetooth® 
• Batteri (tillval) 
• USB kabel 
• Kabel för att ladda batteri (tillval) 
• Ett extra munstycke 
• Ketonix-fodral  

(15 cm X 10 cm X 5 cm) 

1. Innan du använder din 
KETONIX Bluetooth® för 
första gången så måste 
du koppla in enheten till 
en strömkälla i minst 12 
timmar.  Sensorn 
initierar snabbare om den 
används mer frekvent.  

2. Du behöver även ladda batteriet (tillval) 
i minst 12 timmar. Om du inte använder 
din KETONIX® på en vecka eller mer 
rekommenderar vi att du upprepar 
proceduren.

1. PACKA UPP KETONIX® BLUETOOTH®



 

 
 
Mjukvaran för din Ketonix®-enhet är 
tillgänglig på Appstore for iOS 

och för Android på Google Play. 

 
Installera appen på din enhet 
(surfplatta eller smartphone).  

Glöm inte att slå på blåtands-
funktionen på din enhet. Gör detta 
innan du startar Ketonix® appen. 

Anslut inte Ketonix® med din Bluetooth 
manager innan du använder appen. Om 
du ändå gör detta kommer inte appen 
att se enheten. 

När du startar appen, klicka på bilden 
av din Ketonix®. Enheten ansluter och 
appen ändras till ”Measure”-fliken.  Om 
du inte kan se din enhet klicka på 
”Refresh” för att uppdatera/hitta din 
enhet. 

Vänta tills ”Ready” syns. Endast då kan 
du göra en mätning.  

Det är viktigt att använda en bra teknik, 
läs mer om detta i avsnitt 3.

2. LADDA NER PROGRAMVARA OCH ANSLUT 



 

 

För att få en konsekvent mätteknik är 
det viktigt att utföra mätningarna på 
samma sätt varje gång. Det viktigaste 
är att få ut den djupast liggande luften i 
lungorna ut genom sensorn. Det 
handlar inte om att blåsa hårt eller 
blåsa ut en stor mängd luft genom 
enheten, det skall vara mer som att 
göra en utandning. 

• Din Ketonix® bör visa ett fast lysande 
blått sken.  

• Var lugn och andas normalt i lugn takt 
genom näsan. 

• I slutet av en utandning börja andas 
ut i munstycket tills all luft är ute. 

Ett vanligt misstag är att ta ett djupt 
andetag innan du andas ut genom 
munstycket. Det är en naturlig reflex 
och det krävs lite träning för att bortse 
ifrån. 

1 - FÖRBEREDELSE

Andas normalt i lugn takt 
genom näsan i en minut. 

När enheten lyser med ett fast 
blått sken är den klar att 
användas. 

När du är i slutet av 
utandningen stoppa 
munstycket till munnen och 
fortsätt att tömma den sista 
luften från lungorna. 

Efter en bra utandning ska 
du kippa efter andan! 

Förbered dig att undvika 
inandningsreflexen när du 
stoppar munstycket i 
munnen. 

Starta utandningen… 

2 - ANDAS UT 3 - FORTSÄTT ANDAS UT

3. EN BRA MÄTTEKNIK 



 

När du tömt dina lungor. Låt sensorn 
analysera i 30 sekunder. Om du “blåser” 
för hårt kyler du ner sensorn och den 
behöver tid för att värma upp sig igen. 
Efter 30 sekunder när mätaren inte rör 
sig klicka på ”Save” uppe i högra 
hörnet. 

 

 

När du börjar använda Ketonix®-
enheten behöver  du träna din teknik för 
att kunna göra konsekventa mätningar.  

Vi rekommenderar att du gör tre 
mätningar i följd innan du sparar ditt 
resultat. Mätaren visar det högsta 
värdet av mätningarna, så om mätaren 
inte rör sig är värdet inte högre än de 
tidigare mätningarna. 

När du sparat ditt värde, finns det 
fortfarande luft kvar i sensorn. När 
luften i sensorn är borta och ”ready” 
visas kan du göra en ny mätning. Vi 
rekommenderar att du tar bort 
munstycket och torkar rent det med en 
pappershandduk.
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4. SPARA MÄTNING 



 

För att se dina sparade resultat klicka 
på ”Analyze” fliken nere i vänstra delen 
av appen. 

Om det inte visas någon tabell klicka på 
”View” uppe i vänstra hörnet. Klicka 
sedan på ”Ketonix”, sedan ”Breath 
Actone PPM. Klicka slutligen på pilen 
tillbaka ”<” i det översta vänstra hörnet 
för att stänga menyn. 
 

För att se en annan period än 
standardvyn som är en vecka bakåt i 
tid, klicka på datumfältet och välj ett 
annat datum. 

5. SE DINA RESULTAT 



 

Common levels of  PPM Aceton Obesity (2015) 23, 2327–2334. doi:10.1002/oby.
21242  

Measuring Breath Acetone for Monitoring Fat Loss 

Värdet du får från Ketonix®-enheten är 
en indikation av hur mycket din kropp 
använder fett som bränsle. 

Genom att mäta ofta och observera hur 
din livsstil ändras med förändrade 
matvanor, fasta, träning kan du se hur 
det påverkar din kropps förbränning av 
fett. 
 
Vanliga nivåer för personer som 
använder ketogen diet kan återfinnas i 
tabellen nedan. Värdena mäts i PPM 
Aceton. 

Det finns fler faktorer än de makro-
nutritionella som påverkar ketos. Ett 
exempel: Kroppen producerar glukos 
som en respons på fysisk aktivitet och 
stress. Kroppen lyder även den 
cirkadiska rytmen och höjer glukos och 
kortisolvärden på morgonen för att 
väcka dig.

6. TOLKA VÄRDEN 



 

Mätaren är indelad i fyra olika nivåer för 
at indikera vilken typ av ketos du 
befinner dig i. 
 
Ett värde i det blå området indikerar en 
väldigt låg nivå av ketos. Detta innebär 
att ditt glukos/glykogen är tillgängligt 
och att dina insulinnivåer är förhöjda. 
 
Ett värde i det gröna området indikerar 
att din insulinnivåer är normala och du 
använder främst fett som bränsle. Även 
om du äter en ketogen diet lagras 
överskottsenergi från din mat och det 
produceras insulin. Ett vanligt namn för 
detta är Nutritionell ketos. Ett 
hälsosamt stadie för många människor. 

 
Ett värde i det gula området indikerar 
en låg nivå av både insulin, glykogen 
och glukos. Denna nivå kallas ofta 
terapeutisk ketos. Höga nivåer av 
ketoner produceras och blodsockret är 
lågt. Här tappar de flesta människor 
vikt. 

Ett värde i det röda området(eller över) 
indikerar en väldigt hög nivå av ketos. 
Att stanna på denna nivå under en 
längre tid kan göra att din 
ämnesomsättning minskar. Att vara i 
detta stadiet då och då kan vara 
normalt om du fastar och tränar 
samtidigt. 

Om du har diabetes behöver du 
fortfarande kontrollera din glukosnivå 
KETONIX Bluetooth® är inte ämnad för 
att ersätta din glukosmätare.

7. MÄTARENS NIVÅER

N
ut

rit
io

ne
ll 

ke
to

s 

 Terapeutisk ketos 



 8. KETONER

Blodketoner(Beta-hydroxybutyrat)är 
inte det samma som finns i din 
utandningsluft(Aceton). 

Utandningsketoner skapas när levern 
omvandlar fett till ketoner. Desto mer 
utandnings-ketoner desto högre 
omvandling av fett till ketoner. 
 
Blodketoner skapas av överflöd från 
ketoner som inte används som energi. 
Blodketoner kan användas när som 
helst din kropp behöver energi.  
En blodketon mäter 3 mmol/L. Det är 
ungefär 15 kcal energi, vilket kroppen 
kan använda snabbt vid behov.  
 
Användningen av blodketoner är 
beroende av vitamin och 
mineraltillgång. Det beror även på nivån 
av blodsocker. Högt blodsocker hämmar 
förmågan att använda blodketoner som 
energi.  

Att mäta blodketoner är viktigt för 
personer med liten eller ingen insulin 
produktion. För personer med en 
normal insulinproduktion kan värdet av 
blodketoner variera mycket i den 
nutritionella ketosnivån. 

Omvandlingen av fett till ketoner är 
mycket högre i den terapeutiska 
ketosnivån, och det bildas även mer 
blodketoner. 

Observera att utandningsketoner är en 
bättre indikator på ketos eftersom det 
inte har samma metaboliska funktion 
som blodketoner. 

Det finns en mängd olika sätt att öka 
din ketos. Genom att använda Ketonix 
kan du hitta sätt som fungerar för dig. 
Hur du reagerar på livstilsförändringar 
beror på dina kroppsceller, lever, 
muskler, näringsintag, aktivitetsnivå och 
andra förändringar. 
 
 
Några vanliga livsstilsförändringar som 
påverkar nivån av ketosen är: 

• Lägre kolhydratintag. 
• Använd en låg nivå av proteinintag. 1 

gram /kg kroppsvikt. 
• Undvik överätning. När mycket energi 

behöver lagras behövs insulinhöjning 
som får din ketos att minska. 

• Pröva intermittent fasta. 
• HIIT träning är ett effektivt att 

använda glykogen och höja ketosen. 
• Fasta mellan måltider. 
• Kaffe med grädde eller fett.  
• Försök att hitta ketogena recept på 

internet. Sök efter recept med ett 
ketogent förhållande av 3:1.  

Den ketogena förhållandet kan räknas 
ut på följande sätt: 
 
Ketogent Förhållande 
fett gr : (protein gr+kolhydrater gr)  

Ett förhållande av 3:1 betyder att det är 
3 ggr mer fett än summan av proteiner 
och kolhydrater i gram räknat. 



 

Alkohol 

Sensorn är känslig för alkohol Om 
alkohol finns i utandningsluften hindrar 
detta ketos. Att dricka alkohol kommer 
att upphäva ketosen tills alkoholen är 
nedbruten. För att se hur alkohol 
påverkar din ketos, vänta att mäta tills 
alkoholen är ute ur kroppen(dagen 
efter). 

Exogena Ketoner 

Att använda tillskott av exogena ketoner 
ökar inte dina värden av ketoner i 
utandningsluften. Ketoner i 
utandningsluften orsakas av 
nedbrytning av fett i levern till ketonen 
AcetoAcetat från vilket Aceton frisläpps. 
En möjlig reaktion är att höga nivåer av 
blodketoner kan kan signalera att 
stoppa ketosen under en tid. 

Ladda batteriet (tillval) 

Batteriet levereras med en låg nivå av 
laddning av säkerhetsskäl. Vi 
rekommenderar att batteriet laddas.  
Den korta kabeln som medföljer är 
designad att ladda batteriet. Den minsta 
kontakten är märkt  
“KETONIX® Battery” och ska sättas i 
batteriets minsta kontakt. Den kan 
endast fästas på ett sätt. Var försiktig 
cow tvinga inte in kontakten då den lätt 
kan skadas.  
 
Den andra änden, den större USB 
kontakten är märkt med “Power USB 
5V/1A” och bör sättas i en USB port till 

strömsättningen, en laddare eller annan 
USB port. 

När du strömsätter ditt batteri med 
laddningskabeln startar en liten Led-
lampa blinka nära kontakten på 
batteriet. När batteriet är fulladdat lyser 
lampan med ett fast sken. 

Munstycket 

Munstycket har 3 olika lägen. Varje läge 
har olika stora hål som släpper ut luft 
från sensorn när du andas ut i din 
Ketonix. För att justera munstycket dra 
upp det en aning, snurra det till den 
position du vill ha det i och tryck 
försiktigt ner. Vi rekommenderar att du 
sätter det i det läget med det största 
hålet. Det läget gör det lättare tömma 
dina lungor och få samma resultat varje 
gång. 

9. ALLMÄN INFORMATION 

Kontakta support@ketonix.com 
om du behöver hjälp!


