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SYMBOLEN ANVÄNDS I DEN HÄR 
ANVÄNDARHANDBOKEN 

 

SYMBOL BETYDELSE KOMMENTAR 
 

 

 

VARNING ! Felaktig användning kan leda till allvarliga skador*1 eller 
dödsfall för användaren, patienten *1 

VAR 
FÖRSIKTIG 

Felaktig användning kan leda till personskada 2eller 
materiell skada3 

 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG 

Koppla bort enheten från strömförsörjningen innan du 
utför en underhåll eller rengöring 

 OBS ! Viktig information för användning 
Tabell 1 - Symboler som används i denna handbok 

*1 allvarlig skada innebär en elektrisk stöt eller förgiftning som resulterar i en efterföljande komplikation, sjukhusvård 
eller långtidsbehandling av patienter. 
*2 kroppsskada innebär skada, brännskador, elektriska stötar osv. som inte kräver sjukhusvård eller långvarig 
dagbehandling. 
*3 materiella skada innebär betydande skada på ett hus och/eller ett hushållsföremål samt på ett husdjur. 

 
LISTA ÖVER FÖRKORTNINGAR 

 

Förkortning Betydelse 
AN Artikel Nummer 
SN Serie Nummer 

LED 
Indikatorlampa 
(Lysdiod) 

IS Intrångs Skydd 
BLE Bluetooth Lågenergi 

Tabell 2- Lista över förkortningar 
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Enhetens funktioner 
 

Mallya
 

är komponerat av en huvudenhet, och ett mini-hjulknopp till att montera på en 
engångsinsulinpenna. 

 
Med Mallya kan du: 
• Registrera den dos som valts för injektion (insulindos), 
• Överföra datum och tid för varje insulindos injektion, 
• Överföra dos, datum och tid för varje injektion till ett kompatibelt App. när enheten är 

direktanslutet med en smarttelefon via Bluetooth. 
Den kompatibla mobila app. visar då den injicerade insulindosen med datum och tid för 
injektion. 
 
Den Mallya systemen är menat till att hjälpa patienter att bevara exakt urkunder av deras 
insulininjektioner (utan att skaffa specifik behandling eller föreslagen behandling). Syftet med 
enheten är att hjälpa patienter att förbättra sin behandling och att dela data med vårdpersonal. 

Avsedd användning 
 

Mallya är en enhet för wireless insamling och överföring av dos data som administreras vid en 
insulinpenna injektor. 

 

Berörda användare 
 

Användare som berörs av användningen av Mallya-enheten är patienter med diabetes typ i 
och II. Mallya är ett återanvändbart medicinskt hjälpmedel avsedd för en patient. 

 

Användningsmiljö 
 

Mallya-enheten är avsedd att användas på ett medicinskt kontor eller hemma. 
 

Skydd av hälsouppgifter 
 

Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016 kan tillämpas 
på växelverkan mellan produktion av Biocorp och användare av dess produkter. 
För detta ändamål åtar sig Biocorp Production att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med de bestämmelser som 
gäller för skydd av personuppgifter och att säkerställa säkerhet, sekretess och integritet för de personuppgifter som 
företaget kan behandla.  
En användare har rätt att få tillgång till, korrigera, begära radering eller utöva rätten att begränsa behandlingen av 
sådana uppgifter. Han kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sådana uppgifter; han kan också 
motsätta sig behandling av sina uppgifter och utöva sin rätt till överföring av sådana uppgifter. För att utöva dessa 
rättigheter, vänligen kontakta: gdpr@biocorp.fr 
Om en användare, efter att ha kontaktat Biocorp Production, anser att hans eller hennes rättigheter till uppgifter 
och privatliv inte har respekterats eller att bestämmelsen om åtkomstkontroll inte överensstämmer med 
dataskyddsreglerna, denna användare kan lämna in ett anspråk online eller via post till den behöriga nationella 
dataskyddsmyndigheten.  
 
  

Mallya tumhjul 

Mallya enhet 
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1. ALLMÄNT INFORMATION 
 

 

BIOCORP PRODUCTION 
ZI LAVAUR LA BECHADE 
F-63500 ISSOIRE 
CEDEX – FRANKRIKE 

DISTRIBUTÖRER: 
Se listan i slutet av användarhandboken 

 

Användaranvisningarna måste alltid vara tillgängliga. – Läs alla instruktioner i 
användarhandboken noggrant innan du använder enheten. 
 

Vid tekniska problem med vår produkt, kontakta en auktoriserad BIOCORP-
ÅTERFÖRSÄLJARE. 
 

Följande information krävs för att hjälpa dig: 
• Mallyas serienummer (Det här SN-numret  finns på enhetens baksida) 

2. MALLYA-KOMPATIBEL – MOLEKYLER OCH KONCENTRATIONER 

 VARNING! 
Se till att din Mallya är kompatibel med din penna (insulintyp och koncentration). 
 

Molekylerna och de associerade koncentrationerna som är kompatibla med Mallya-
anordningen anges i tabellen nedan: 
 

MALLYA-MODELLEN INSULINE INN KONCENTRATION 

Mallya för KWIKPEN ® 
ELI LILLY insulinpenna  

GLARGIN 100 IU/ml 

LISPRO 100 IU/ml 
200 IU/ml 

LISPRO OCH 
PROTAMIN 100 IU/ml 

MÄNSKLIG 
ISOPHANE 100 IU/ml 

VANLIG 
MÄNSKLIG USP 100 IU/ml 

VANLIG MÄNSKLIG 
OCH MÄNSKLIG 
ISOPHANE 

100 IU/ml 

Mallya för FLEXPEN® 

NOVO NORDISK 
insulinpenna  

DETEMIR 100 IU/ml 
ASPART 100 IU/ml 
ASPART OCH 
PROTAMIN 100 IU/ml 

MÄNSKLIG 
ISOPHANE 100 IU/ml 

Mallya för SOLOSTAR® 

SANOFI insulinpenna 

GLARGIN 100 IU/ml 
300 IU/ml 

LISPRO 100 IU/ml 
GLULISIN 100 IU/ml 
GLARGIN OCH 
LIXISENATID 

100 IU/ml 
+33 mcg/ml 

Tabell 3 - Mallya kompatibel – Molekyler och koncentrationer 

 VARNING! 
Mallya är endast kompatibel med insulinpennor som kan ge hela enheter (steg om 1 enheter). 
Den är till exempel inte kompatibel med Kwikpen junior (steg om 0,5 enheter) eller Max 
Solostar/ Doublestar (steg om 2 enheter) 
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3. BESKRIVNING AV ENHETEN OCH UNDERSÖKNING AV MILJÖN 

3.1. BESKRIVNING AV ENHETEN 

3.1.1. DIN MALLYAS EGENSKAPER 

Mallya-enheten består av en enhet och en hjulknopp: 
 

ENHET TUMHJULKNOPP 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.1.2. VIKTIGA SYSTEMPRESTANDA (BETYDANDE DRIFTSEGENSKAPER) 

Mallyas huvudfunktion har definierats på följande sätt: 
Tillhandahålla tillförlitliga data om parametrar för läkemedels dosering till patient och 
vårdgivare. 
Enheten skickar behandlingsinformation via Bluetooth (BLE) till patientens smarttelefon: 
• Injicerad insulindos (IU) 
• Datum för injektion 
• Injektionstid 
Den mobila Mallya-app är ett säkert sätt att visa behandlingsrelaterade data. Detta förbättrar 
följande av patientens behandling. 

3.1.3. MALLYA DELAR REFERENSER 

Artikelnummer (AN) varierar beroende på Mallya-modellen: 
 

MALLYA-MODELLEN MALLYA-ENHET 
TILLÄMPAD DEL 

MALLYA-HJULKNOPP 
TILLÄMPAD DEL 

Mallya för FLEXPEN® NOVO 
NORDISK insulinpenna 

 

 

 

 
 

 

 

AN 0273778 AN 0273727 

Mallya för KWIKPEN ® ELI 
LILLY insulinpenna 

 

 

 

 

 

 

AN 0273694 AN 0273698 

Mallya för SOLOSTAR® 

SANOFI  insulinpenna 

 

 

 

 

 

 

AN 0273777 AN 0273710 
Tabell 4 - Mallya delar referens 

Micro 
USB 
port 

Genomskinlig 

kvadrat 

dosfönster 

LED  Knopp 
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Följande delar krävs för att använda Mallya : 
 

USB-KABEL ÅTERSTÄLNINGS nyckel 
 

 
 

 

 
 

AN 0373707 AN 0373708 

Tabell 5 - delar som krävs för drift 

OBS ! 
Information om hur du downloader Appen finns i punkt 5.4.1. Installera den mobila "Mallya"-
appen. 

3.2. HUVUD DELARNAS VIKT OCH MÅTT 

 

DEL VIKT INSULINPENNA MÅTT 

Mallya enhet 0,016 kg 
KWIKPEN® (60.8x28.9x21.3) mm 
FLEXPEN® 

(60.8x26.9x21.3) mm 
SOLOSTAR® 

Mallya 
hjulknopp 

0,006 kg 
KWIKPEN® (11.6 x Ø22) mm 
FLEXPEN® (26.3 x Ø19.3) mm 

SOLOSTAR® (24.4 x Ø20) mm 
Mallya total vikt 0,022 kg - - 

Tabell 6 - Huvuddelarnas vikt och mått 

4. SÄKERHET 

4.1. SYMBOLER PÅ ENHETEN OCH/ELLER DESS FÖRPACKNING 

 

SYMBOL VAR BESKRIVNING 
 

 
 

ENHET OCH FÖRPACKNING Se användarhandboken 
 

 
 

ENHET OCH FÖRPACKNING Tillverkare 
 

 
 

ENHET OCH FÖRPACKNING 
CE-märkning: Produkten 
överensstämmer med EG-
bestämmelserna 

 

 
 

ENHET OCH FÖRPACKNING Serienummer 
 

 
 

ENHET OCH FÖRPACKNING Tillverkningsdatum 
 

 
 
 

FÖRPACKNING Lottnummer 
 

 
 

FÖRPACKNING Internationell och unik artikelkod 
(Global Trade Item Number) 

Tabell 7 - Symboler på enheten och dess förpackning 
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SYMBOL VAR BESKRIVNING 
 

 
 

ENHET OCH FÖRPACKNING Produkt referens 
 

 
 

FÖRPACKNING Distributörens artikelreferens 
 

 
 

FÖRPACKNING Klass II -enhet (dubbelisolerad) 
-) 

 
 

FÖRPACKNING Ansluten del av typ BF 

 

 
 

FÖRPACKNING 
Skyddsklass IP22 (se punkt 10.4.: 
bevarande av resistans mot vatten, 
damm och ljus) 

 

 
 

FÖRPACKNING Endast för inom bruk 
 

 
 

FÖRPACKNING Fuktkänslig enhet 
 

 
 

FÖRPACKNING Temperatur gränser som enheten kan 
utsättas för på ett säkert sätt. 

 

 
 

FÖRPACKNING Luftfuktighetsgränser som enheten kan 
utsättas för på ett säkert sätt. 

 

 
 

FÖRPACKNING De tryckgränser som enheten kan 
utsättas för på ett säkert sätt. 

 

 
 

FÖRPACKNING Elektrisk och elektronisk 
avfallshantering. 

Tabell 8 - Symboler på enheten och dess förpackning (fortsatt) 

4.2. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

 

OBS! 
- Mallya ska endast användas för den avsedda användning som beskrivs i den här 

användarhandboken. 
- Läs dessa instruktioner innan du använder Mallya för första gången. Förvara dessa 

instruktioner på en säker plats. 
- Enheten måste användas under angivna omgivningsförhållanden (utsätt inte enheten 

för temperaturer över 40 °C (104 °F) eller för lågor). 
- – om enheten har utsatts för en yttre mekanisk stöt (slag, stötar, fall osv.) kan det orsaka 

funktionsfel. I så fall kontaktar du en auktoriserad BIOCORP-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR 
teknisk hjälp. 

- Installera ALDRIG en mobil app. på din smarttelefon från inofficiella butiker. 
- Användning av en telefon av okänt ursprung medför risker och upphäver Mallyas garanti. 

- skydda dina personliga hälsodata med ett lösenord på din smarttelefon 
- Periodiskt underhåll av enheten krävs inte, endast en daglig inspektion rekommenderas. 

Mallya-underhåll krävs när enheten inte klarar funktionskontrollen. Om funktionskontrollen 
misslyckas ombeds du kontakta en auktoriserad BIOCORP-ÅTERFÖRSÄLJARE 

- Cybersäkerhetsnomenklaturen för den inbyggda programvarans version finns i enhetens 
tekniska anvisningar. Kontakta din auktoriserade BIOCORP-ÅTERFÖRSÄLJARE OM du 
vill ta del av den. 
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 VARNING! 
- Om du inte är säkert, om du har injicerat ditt insulin repeterar inte din injektion. 

Övervaka ditt glykemiska index enligt din sjukvårds instruktioner. 

 

- Koppla bort USB-kabeln från USB-laddningsporten när laddningen 
är klar och koppla bort Mallya från USB-strömkabeln innan du 
använder den. 

- – Mallya levereras med en USB-kabel. Använd inga andra kablar än dessa för att ansluta 
Mallya till USB-porten. 

- Fixa eller dra inte åt kabeln runt huvudet eller halsen. Kabeln kan orsaka strypning. 
- Undvik att använda Mallya nära PACEMAKERS och DEFRIBILATOR. 
- – Mallya innehåller en magnet. Undvik kontakt med metalldelar under användning. 
- Den här apparaten rekommenderas inte för blinda eller synskadade personer utan hjälp 

av en person som är utbildad i att använda den. 
- Demontera, modifiera eller reparera inte enheten själv. Om du gör det kan det leda till brand, 

elektriska stötar, personskador eller att enheten inte fungerar som den ska. Hänvisa alla 
reparationer till den auktoriserade BIOCORP-ÅTERFÖRSÄLJAREN. Garantin upphör att 
gälla om enheten demonteras, modifieras eller repareras av någon annan än det 
reparationscentret som BIOCORP har angett. 

- Om du upplever onormal lukt, ljud, värme eller rök när du använder enheten ska du sluta 
använda Mallya. Fortsatt användning kan orsaka brand eller funktionsfel i enheten. 
Kontakta din auktoriserade BIOCORP-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR inspektion. 

- Mallya är inte vattentät och är inte skyddad mot vatten eller fukt som tränger in:  
- Sänk inte ned enheten i vatten eller rengör den inte under rinnande vatten. 
- Utsätt inte enheten för fukt. 
- Placera inte Mallya i en mikrovågsugn. 
- Använd inte enheten i en farlig miljö där det finns risk för explosion, som innehåller 

flyktiga lösningsmedel (alkohol osv.) eller brandfarliga ämnen (anestesimedel osv.) och 
placera den inte i närheten av en syrerik (O2) miljö. 

- Små barn: Låt inte Mallya och dess tillbehör vara tillgängliga för små barn, låt dem inte leka 
med den. De kan skadas, skada andra eller av vid misstag skada enheten. Din Mallya 
innehåller smådelar vars kanter kan orsaka skada eller lossna och utgöra en 
kvävningsrisk. 

- Djur eller insekter: Låt inte Mallya och dess tillbehör vara tillgängliga för husdyr eller 
insekter. Efter användning måste apparaten förvaras i originalförpackningen. 

- Användning av andra tillbehör än de som anges för enheten rekommenderas inte. De kan 
resultera i ökade emissioner eller minskad elektromagnetisk immunitet hos enheten. 
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4.3. ELEKTRISK SÄKERHET 

Mallya levereras med en USB-kabel. Använd inga andra kablar än dessa för att ansluta Mallya 
till USB-porten. 

 VAR FÖRSIKTIG 
Anslut Mallya USB-kabeln till en strömkälla som uppfyller kraven i IEC 60601-1. 

4.4. ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER/FÖRESKRIFTER OCH 
KLASSIFICERING 

STANDARDER 
SOM UPPFYLLER 

KRAVEN 
BESKRIVNING KLASSIFICERING 

IEC 60601-1 
Typ av skydd mot elektriska stötar Klass II  (dubbelisolerad) 
Skyddsgrad mot elektriska stötar Typ BF 
Driftläge Kontinuerlig drift 

IEC 60601- 60601-1  Elektromagnetisk kompatibilitet * Se punkt 12 – EMC 

IEC 60529 
Skyddsgrad mot åtkomst till farliga delar 
och mot vattenintrång som beskrivs i 
IEC:s aktuella utgåva 

IP22 

Tablell 9 - Standarder och klassificering 

4.5. MÄRKNING AV MALLYA ENHET OCH HJULKNOPP 

MALLYA-TYP MÄRKNING AV ENHETEN 
MÄRKNING AV 
HJULKNOPPEN 

(INUTI) 

Mallya för 
insulinpenna: 
FLEXPEN® 
NOVO 
NORDISK 

 

 
 

 

 
 

Mallya för 
insulinpenna: 
KWIKPEN® ELI 
LILLY 

 

 
 

 

 

Mallya för 
insulinpenna: 
SOLOSTAR® 

SANOFI 

 

 
 

 

 
 

Tabell 10 -  Enhetens och hjulknoppens märkning 

OBS! 
Enhetens artikelnummer och serienummer finns också på förpackningen som medföljde 
enheten. 
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4.6. TRANSPORT- OCH LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN 

 

 Temperatur 
Atmosfäriska 
förhållanden 

Relativ 
luftfuktighet 

Transport –10 °C till +40 °C. 
(14 °F < T° < 104 °F) 500 hPa till 1 060 hPa 10 % till 90 % 

Förvaring –10 °C till +40 °C. 
(14 °F < T° < 104 °F) 800 hPa till 1 060 hPa 10 % till 90 % 

Tabell 11 - Transport- och lagringsförhållanden 

 VAR FÖRSIKTIG 
• Produkten måste transporteras och förvaras i originalförpackningen, särskilt utformad för 

att skydda den från skador. 
• Lagrings- och transportförhållandena måste uppfylla de villkor som beskrivs i tabellen ovan. 

4.7. ANVÄNDNINGSVILLKOR 
 

 Temperatur 
Atmosfäriska 
förhållanden 

Relativ 
luftfuktighet 

Användning +15°C till +35°C. 
(59°F < T° < 95°F) 800 hPa till 1 060 hPa 30% till 70% 

Tablel 12 - Användningsvillkor 

 VAR FÖRSIKTIG 
• Lämna enheten i ett utrymme i 30 minuter innan du packar upp den för att säkerställa att 

det inte bildas kondens. 

4.8. BEHANDLING VID SLUTET AV LIVSCYKELN 

Kassera Mallya enligt lokala rekommendationer. 
 

I enlighet med WEEE-direktiven 2012/19/EU och 2011/65/EU RoHS II för begränsning av 
användningen av farliga ämnen i sopors korg för elektrisk och elektronisk utrustning: 
De offentliga myndigheterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att användare, 
distributörer och tillverkare bidrar till insamlingen av elektrisk och elektronisk utrustning genom 
att fastställa rättsliga krav för återanvändning, återvinning eller materialåtervinning av sådan 
utrustning. 

 VAR FÖRSIKTIG 
Tänk på de potentiella skadliga effekterna på miljön eller människors hälsa som orsakas av 
felaktigt skrot av utrustning eller delar av utrustningen. 
 

Följande grafiska symbol finns på utrustningsbeteckningen: 

 
Det erinrar om att all elektrisk och elektronisk utrustning måste samlas in och återvinnas 
separat från hushållsavfall när den är förbrukad. 
 

 VAR FÖRSIKTIG 
Innan du kastar bort Mallya: Utför en återställning av enheten för att radera dina medicinska 
data (se punkt 9.3.).  
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5. INSTALLERA MALLYA (KALIBRERA /LADDA /KALIBRERA 
/MONTERA /KOPPLA IHOP) 

 VAR FÖRSIKTIG 
- Mallya-enheten kan endast kopplas ihop med en kompatibel mobil App.  
- Mallya är endast kompatibel med insulinpennor som kan ge hela enheter (steg om 

1 enheter). Den är till exempel inte kompatibel med Kwikpen junior (steg om 0,5 enheter) 
eller Max Solostar/ Doublestar (steg om 2 enheter) 

Se punkt 2 – Mallya kompatibilitet – molekyler och koncentrationer 

5.1. PACKA UPP MALLYA OCH DESS TILLBEHÖR 

5.1.1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 
 

 
 

 
 

Mallya enhet (x1) 

 

 
 

Mallya hjulknopp (x 2) 

 

 
 

USB-kabel (x 1) 

 

 
 

Återställnings nyckel (x 1) 

 

 
 

 

Snabbstarts guide med referens: QSG_MAL_FR (X1) 
Tabell 13 - Förpackningens innehåll 

5.1.2. UPP PACKNING 
 

• STEG 1 Öppna Mallya förpackningen 
 

Mallya är förpackad för spedition/transport i en kartong: 
 

 
Det inre skumhöljt med speciella former håller Mallya-enheten och dess knopp på plats. 
OBS ! 
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- När du har öppnat förpackningen behåller du den för framtida användning (vid retur eller 
transport av produkten). Produkten måste transporteras och förvaras i 
originalförpackningen, särskilt utformad för att skydda den från skador. 

- Kontrollera att förpackningen inte är skadad. Om skador upptäcks kan enheten också ha 
skadats. Kontakta din återförsäljare. 

 
• STEG 2 Ta ur lådan: Enheten, hjulknoppen och tillbehören 
 

Du kan få hjälp om Mallya @ my-mallya.com 

5.2. LADDA OCH KALIBRERA DIN MALLYA 

5.2.1. LADDA DIN MALLYA 

OBS ! 
Mallya måste vara laddat före första användningen. 
 

 VAR FÖRSIKTIG 
• – Mallya levereras med en USB-kabel. Använd INGA andra kablar. Använd kabeln som 

medföljde enheten för att ansluta den till en USB-strömport. 
•  Använd aldrig din Mallya-enhet för injektion om den är ansluten till en USB-port (laddning). 
 

5.2.1.1. 
Anslut den strömförsörjda USB-kabeln till Mallya 
mikro-USB-porten. 

 

 
 

5.2.1.2. 
Kontrollera att Mallya-lysdioden blinkar 
långsamt grönt. 

5.2.1.3. 
Låt batteriet laddas i minst 10 minuter. 

 
OBS! 
• Det tar ungefär 2 timmar att ladda batteriet helt. När batteriet är ful laddat slocknar den 

gröna lysdioden. Du kan sedan koppla bort USB-strömkabeln. 
• Optimal batterilivslängd uppnås när Mallyas batteri är fulladdat. Du kan sedan använda 

Mallya i minst 2 veckor. 
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5.2.2. KALIBRERA DIN MALLYA 

5.2.2.1. 
Koppla bort USB-kabeln från Mallya-
enheten. 

 

 

5.2.2.2. 
Kontrollera att Mallya-lysdioden blinkar 
långsamt orange. 

5.2.2.3. 
Luta långsamt Mallya-enheten från sida till 
sida FÖR ATT KALIBRERA. 

 

 
 

5.2.2.3. 
Fortsätt att luta tills: 
 

- Myllya enheten avger ett BIP 
och lysdioden blir grönt. 

- Du har märkt att lysdioden 
slocknar. 

 

 
 

 
 

 
 

 
OBS! 
Om den orange lysdioden inte tänds när du har kopplat bort USB-kabeln från Mallya-enheten 
betyder det att kalibreringen har utförts automatiskt. Du kan gå direkt till följande punkt: 
Punkt 5.3. Montera din Mallya på insulinpennan. 
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5.3. MONTERA DIN MALLYA PÅ INSULINPENNAN 

 VAR FÖRSIKTIG 
Mallya-enheten och -hjulknoppen måste vara ordentligt fästa vid pennan, annars överförs inte 
informationen. 

5.3.1. MONTERA ENHETEN PÅ PENNAN 

5.3.1.1. 
Håll Mallya-enheten så att det 
genomskinliga fyrkantiga 
plastfönstret är vänt mot dig. 

 

5.3.1.2. 
Rikta in Mallya-enheten fönstret 
med penndos fönstret och klicka 
sedan sensorn på pennan 

5.3.1.3. 
Se till att Mallya-fönstret är i linje 
med penndos skärmen. 

 
OBS! 
En pennsymbol visas på sidan av 
Mallya enheten till hjälp så att du 
placerar pennan korrekt 
(kvadratiskt fönster mot pennans 
överkant)  

 

5.3.2. MONTERA ENHETEN PÅ PENNAN 

5.3.2.1. 
Rikta in spåren på Mallya-hjulknoppen 
med skårorna på doseringsknappen på 
pennan och för sedan in Mallya-
hjulknoppen på injecktionsknappen på 
pennan. Se till att hjulknoppen sitter 
ordentligt fast och är helt infört.  
5.3.2.2. 
Mallya enhetens LED-lampan blinkar 
orange och grönt när hjulknoppen och 
Mallya-enheten är korrekt placerade på 
pennan och att Mallya ännu inte har 
kopplats ihop. 
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5.4. KOPPLA IHOP MALLYA-ENHETEN MED SMARTTELEFONN 

5.4.1. INSTALLERA "MALLYA” MOBIL-APPEN 

Mallya ansluter din insulinpenna till din smarttelefon. 
Använd smarttelefon-appen för att spåra dina insulininjektioner över tiden. 

5.4.1.1. Teknisk kompatibilitet 

Listan över smartphones som är kompatibla med Mallya-applikationen finns tillgänglig hos din 
Mallya-distributör (kontaktinformation längst ner i rutan) 

5.4.1.2. Hämta och starta Mallya Appen 

Download Appen från: 

 
När Appen har installerats väljer du följande ikon för att öppna Appen: 
 

 
 

Första gången du öppnar Appen uppmanas du att välja det land där ditt insulin ordinerades: 

 
 

OBS ! 
Appen konfigureras med en lista över kompatibla insulinet som finns i det valda landet. En 
ändring av den här inställningen skulle kräva en fullständig ominstallation av Appen. 
 

Sedan: 
- Skärmen med villkor för allmän användning(GUC) visas: Läs dem innan du godkänner 

dem och bekräftar ditt val. 
- Då visas skärmen Sekretess policy: Se till att du förstår den innan du går till 

”startskärmen”: 
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5.4.1.2.1. 

Välj "Start": 
 

 

5.4.1.2.2. 

En video guidar dig genom 
uppackningstegarna. Välj "Fortsätt" för att 
visa snabbstarts guiden:  

 
 
 

 
På snabbstartskärmarna får du hjälp med de 4 steg som krävs för att få igång din Mallya: 
• Aktivera (enligt beskrivningen i punkt 5.2.1. Ladda din Mallya) 
• Kalibrera (enligt punkt 5.2.2. Kalibrera din Mallya) 
• Montera (enligt beskrivningen i punkt 5,3. Montera din Mallya på insulinpennan) 
• Koppla (enligt punkt 5.4.2. Koppla ihop din Mallya) 
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5.4.2. KOPPLA DIN MALLYA 

Om du vill koppla ihop Mallya-enheten med Mallya BIOCORP Appen följer du stegen nedan:  
 

5.4.2.1. 
Se till att Mallya-enheten är inom 30 cm) från 
din smarttelefon och välj "börja koppla ihop"  

5.4.2.2. 
Välj "Koppla ihop" 
OBS! 
Koppla steget kan ta några sekunder. 

 

 

 

 

 

 
5.4.2.3. 
Välj den pennmodell som används med 
Mallya-enheten i listan: 

5.4.2.4. 
Bekräfta pennmodellen som monterats 
med Mallya-enheten. 

 

 

 

OBS! 
Om du inte hittar din pennmodell i listan väljer 
du "Avbryt koppling". Appen kommer att 
vägleda dig att koppla ihop en ny Mallya-
enhet. 

 

 

 

OBS! 
Om du väljer: "Nej, detta svarar inte" 
visar Appen föregående skärm (punkt 
5.4.2.3.) på så sätt kan du välja en annan 
pennmodell. 
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5.4.2.5. 
Din Mallya är nu kopplad med din telefon och 
kopplad med din penna. 

Välj "OK" för att visa injektions skärmen. 

5.4.2.6. 
Injektions skärmen visas: 

 

 

 VAR FÖRSIKTIG 
Från och med nu ska denna Mallya endast 
användas med den här pennmodellen, 
såvida du inte gör en ny justering. 
 

 

 

 

 

 
Din insulinpenna kan nu användas såsom vanligt, och Mallya tillåter dig att förvarar en 
trogen urkund av dina insulin injektioner. 
 
När Mallya kopplas ihop med den kompatibla mobila APPs och är korrekt monterad på 
insulinpennan är Mallya LED lysdioden grön: 

 
 
 

OBS! 
Mallyas lysdiod lyser grönt när: 
• enheten är klar för användning, eller 
• att en dosjustering pågår, eller 
• att en injektion pågår. 
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6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER 

OBS! 
När den Mallya apparaten är fastställt till din insulinpenna, skal du använda den såsom en 
gängse insulinpenna. Referera till instruktionerna för användning av pennan. 

6.1. SÄKERHETSTEST – PRIMING 

 VARNING! 
Utför alltid en priming (säkerhetstest) före varje injektion för att säkerställa: 
• Att pennan och nålen fungerar som de ska 
• Att rätt insulindos kommer att administreras. 
Om du inte primar kan du ge för mycket eller för lite insulin (se pennans bruksanvisning). 
 
 

6.1.1. Följ instruktionerna i användarhandboken för insulinpennan för att utföra priming-
steget. 

 

6.1.2. Tryck på och håll ned injektionsknappen i 
slutet av priming: 

- Den tid då Mallyas gröna lysdiod blinkar, 
- Tills Mallya piper ("BIP") för att indikera 

att priming är klar. 

 

 VARNING! 
Om vätskan inte kommer ut ur nålspetsen under säkerhetstestet ska du inte använda 
pennan och läsa i pennans användarhandbok för mer information om hur du åtgärdar 
problemet. 
 

6.1.3. När den gröna lysdioden slutar blinka och "bip" för varningen om att påfyllning 
är slut avges: du kan släppa upp knappen. 

 

Mallya-programmet upptäcker automatiskt startstegetom: 
• Du startar upp priming av 1 eller 2 enheter, OCH 
• Du gör din insulininjektion just efter att sätta i gång steget (inom 2 minuter) 
 

OBS! 
Priming kommer inte att visas i appen omedelbart: Den kommer att visas när insulininjektionen 
har gjorts inom 2 minuter efter priming. 
 

 VAR FÖRSIKTIG 
Om tidsintervallet mellan de två på varandra följande injektionarna överstiger 2 minuter, 
upptäcker tillämpningen en injektion i stället fören priming. 
 
OBS! 
Du kan alltid ändra injektionstyp: En injektion som registrerats som "injicerad dos" som 
"priming" eller vice versa. Se punkt 7.2.2. 
 



 

Pagina 18 / 39  IFU_MAL_SW_V1 

6.2. INJEKTION 

 VARNING! 
Om du inte är säkert, om du har injicerat ditt insulin repeterar inte din injektion. 
Övervaka ditt glykemiskt index enligt din sjukvårds instruktioner. 
 

6.2.1.  Kontrollera den insulindos som ska injiceras enligt recept och läkemedel typ. 

6.2.2. Vrid på hjulknoppen för att välja antalet enheter som ska injiceras. Dosindikatorn 
måste vara i linje med den dos som ska injiceras. 

6.2.3. Tryck på injektionsknappen tills injektionen återgår till noll (full dosinjektion). 

6.2.4. Håll ned injektions knapp och håll nålen i 
huden: 

- Den tid då Mallyas gröna lysdiod 
blinkar. 

- Tills Mallya piper ("BIP") för att indikera 
att injektionen är slutat. 

 

6.2.5. När den gröna lysdioden slutar blinka och "BIP" för varningen om att påfyllning 
är slut avges: Du kan släppa upp knappen. 

 VARNING! 
Om du inte ser noll (”0”) visat i penndos fönstret: Detta indikerar att full dos inte har 
injicerats. 
 

 
Om de föregående anvisningarna följs kommer Appen automatiskt att upptäcka en 
injektion. 

 
 

Informationen som motsvarar den injicerade dosen visas: 
injicerad dos, dag och timme för injektion. 
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7.  HANTERA SPARADE DATA 

När Mallya-data har överförts och sparats kan du hantera dem på följande sätt: 
 

7.1. VISA LOGGADE DATA (INJEKTIONSHISTORIK) 

Välj ikonen "injektioner" i Appen för att visa information om injektionshistorik. 

 
 

"Injicerade doser" eller "Priming" visas enligt följande: 
 

 
 

Följande information visas: 
• Injektionstyper: priming eller injektion 
• Datum och tid för injektioner 
• Vald insulindos (internationell enhet) 
• Färgindikator för den insulinpenna som används 

INJICERADE 

DOSER 

PRIMING 
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7.2. HANTERA DINA SPARADE DATA 

Du kan: 
• Ändra värdet för en registrerad dos (eller en registrerad priming) (se avsnitt 7.2.1.) 
• Ändra injektionstypen: En "injektion" (injicerad dos) genom en "priming" eller vice versa 

(se punkt 7.2.2.) 
• Radera en injektion (priming eller injicerad dos) (se punkt 7.2.3.) 
• Lägg till en injektion i historiken (se punkt 7.2.4.) 
• Ange dosvärdet när en injektion har ägt rum, men att denna inte har registrerats av 

enheten (se punkt 7.2.5). 

7.2.1. ÄNDRA VÄRDET FÖR EN REGISTRERAD DOS (ELLER EN 
REGISTRERAD PRIMING) 

I det här exemplet vill du ändra den uppmätta 40IU-dosen till 45IU: 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

7.2.2. ÄNDRA INJEKTIONSTYPEN: EN "INJEKTION" (INJICERAD DOS) 
GENOM EN "PRIMING" ELLER VICE VERSA 
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7.2.3. TA BORT EN INJEKTION ("PRIMING" ELLER "INJICERAT DOS") 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

7.2.4. LÄGG TILL EN INJEKTION I HISTORIKEN 
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7.2.5. ANGE DOSVÄRDET NÄR EN INJEKTION HAR ÄGT RUM, MEN ATT DENNA 
INTE HAR REGISTRERATS AV ENHETEN 

Informationen "Dos inte registrerad" visas när en störning inträffar under injektionen: 
Följ stegen nedan för att lägga till dos information som saknas: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

7.3. ANDRA MALLYA APP ANSÖKANDRAG 

7.3.1. TILLVERKNING AV EN RAPPORT 
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7.3.2. KOPPLA IHOP TVÅ MALLYA MED DIN MOBIL APP 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
Både Mallya apparater med därtill hörande 
insulinpennor finnas aktiverat, och burken 
finnas använt separat. Båda har status 
”klar". 
 
 
 

VARNING! 
Se till att du inte byter pennor mellan de två 
Mallya-enheterna. 
Om du är osäker kan du använda funktionen 
"Ring" för att identifiera Mallya-enheten 
enligt beskrivningen i stycket nedan (punkt 
7.3.3.) 
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7.3.3. JUSTERA 

Välj  och välj sedan ikonen "inställning" för att visa skärmarna för inställning av 
programmet: 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Batteristatus : 
När Mallya är fulladdad (efter cirka 2 timmar): 4 staplar visas. 
Enhets status: "Denna Mallya är ansluten" eller "denna Mallya är 
frånkopplad från …" 

 VAR FÖRSIKTIG 
En Bluetooth-anslutning krävs för att ta emot injektionsdata. 
 

 

 

Välj "insulin" för att välja den modell av insulinpenna som din Mallya är 
monterad på. 
Varje färgindikator är kopplad till en typ av insulinpenna: 
 

 

 
 

 
 
 

 



 

Pagina 25 / 39  IFU_MAL_SW_V1 

 VAR FÖRSIKTIG 
Det är viktigt att kontrollera före varje injektion att den typ av insulin som väljs i Appen 
svarar den typ av insulin som anges på din pennetikett. 
Färgindikatorerna visas också på injektionsskärmen för att skilja mellan de typer av insulin 
som injiceras i injektionshistoriken.  
Exempel: 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ljudsignaler: Du kan aktivera/avaktivera tyst läge. 

 

 

Ring: Med det här alternativet kan Mallya ringa * för enkel identifiering av 
enheten eller där enheten finns lokaliserat. 
* endast om Mallya är tändlågat (Ringer inte om Mallya är "redo" eller 
pågår med injektion till exempel) 

 

 

"Om": Information om Mallya-Appen 
 

 
 

• Tillverkare 
• Modell 
• Serienummer 
• Hardware revision 
• Firmware revision  
• Software revision 
• Temperatur 

 

 
 

"Glöm Mallya" 
Välj "Glöm Mallya" om du vill avaktivera koppling av din Mallya. 

 

 VAR FÖRSIKTIG 
– om du inaktiverar koppling av din Mallya när din Mallya är utanför räckvidden måste du 
återställa systemet innan du kopplar ihop din Mallya igen enligt de procedurer som beskrivs 
i användarhandboken för Mallya-enheten (punkt 9.3. Återställ instruktioner). 
-  Mallya är utformat till att fungera med en insulinpenna. Om du kopplar bort din Mallya 
enhet från pennan, MÅSTAR du välj om din insulinpenna medication. 
 

 
  

LANTUS 
(exempel) 
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7.3.4. SKÄRMEN "HJÄLP" 
 

 

  

 

Videokurser och andra resurser finns 
tillgängliga på skärmen "hjälp":  

 

 
 

Juridiska meddelanden om användarvillkor, 
sekretess och licenser finns också 
tillgängliga. 
App versionen av visas på fliken "OM": 
 

 

8. ÖVERFÖR MALLYA TILL EN NY PENNA 

8.1. TA BORT MALLYA-ENHETEN FRÅN DEN TOMMA PENNAN 

Följ instruktionerna nedan när din insulinpenna är tom: 
 

8.1.1. Ta bort mallya enheten från insulinpennan. Använd tummen till att trycka på mallya 
och ta bort mallya från pennan. 

 

 
 

 

8.1.2. Ta sedan bort mallya-hjulknoppen från pennan. 
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8.2. ANSLUT DIN MALLYA-ENHET TILL EN NY PENNA 

Följ instruktionerna i punkt 5.3 för att montera om din Mallya på den nya insulinpennan. När 
Mallya är korrekt monterat på den nya pennan är lysdioden grön. 
OBS! 
Det är inte nödvändigt att koppla ihop din Mallya igen under en pennändring (om inte ditt 
system har återställts – se punkt 9.3. Återställ instruktioner). 

 VAR FÖRSIKTIG 
• Mallya-modellerna är endast kompatibla med de insulinpennor för engångsbruk som de är 

avsedda för (SoloStar, Kwikpen eller FlexPen). Montera, koppla eller använd inte med 
någon annan typ av insulinpenna. 

• Om du måste injicera fler enheter än vad som finns kvar i pennan kan du antingen: 
• Injicera den återstående mängden i pennan och fyll i dosen med en ny penna: 

Mallya-Appen visar sedan 2 injektioner i följd, eller 
• Injicera den totala dosen med en ny penna: 

Mallya-Appen visar då en enda komplett injektion. 

 VAR FÖRSIKTIG 
När Mallya överförs till en ny penna upptäcker Appen automatiskt en 
"redigeringshändelse" (dvs. detektorn och/eller tumshjulet har tagits bort från den 
ursprungliga pennan). Appen kommer då att begära bekräftelse på den nya penn typ som 
Mallya återmonteras på. 
 

Exempel: 
 

8.2.1. Visningav en injektionsskärmföre att överföra mallya till en ny penna 
 

 

8.2.2. Ta bort Mallya från den tomma pennan / sätt ihop Mallya på en ny penna (enhet 
och/eller hjulknopp) 

 

 

 

8.2.3. Under följande injektion priming eller dos): 

 

EN MONTERINGSHÄNDELSE HAR UPPTÄCKTS! 
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På följande skärm visas följande 2 alternativ, som du måste välja mellan : 
 
 

  
 

 
JA, den här enheten används endast på 

samma pennmodell ( samma som den 
ursprungliga). 

NEJ, jag placerade den här enheten på 
en annan pennmodell 

I detta fall visas den injicerade dosen i 
injektionshistoriken som om ingen 
monteringshändelse hade inträffat.  
 
 
 
 

 

1) I detta fall visas skärmbilderna i 
punkterna 5.4.2.3, 5.4.2.4. och 5.4.2.5. 
Du måste välja den nya pennmodell som 
din Mallya är monterad på. 

 

Den nymonterade pennmodellen visas 
sedan överst på skärmen (Apidra i 
exemplet nedan):  

 

 
 

2) Efter din pennmodell ändring väntar nya 
injektioner (eller priming) på bekräftelse 
av det insulin som har använts. De 
berörda injektionerna visas i listan ovan 
med en grå cirkel och " ospecificerat 
insulin": 

 

 
 

Exempel 
med 
« LANTUS » 
pen modell 
(Oförändrad 

Exempel med 
ny 
« APIDRA » 
pen modell 
(pen modell 
för 
närvarande 
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Välj den här ikonen för att välja den 
pennmodell som används vid injektion. 
Exempel på display med pennmodellen 
"APIDRA": 

 

 
 

 

8.3. SAMLA IN DINA INJEKTIONSDATA NÄR SMARTTELEFONN ÄR ANSLUTEN 

smarttelefonn kan kopplas bort från Mallya-systemet om Bluetooth är utanför räckvidden, 
om batteriet är tomt eller av andra skäl. I det här fallet kan du fortfarande använda Mallya 
för att registrera dina insulindoser, och på nästa anslutning överförs data automatiskt (från 
Mallya till din smarttelefon). 
 

Vid återanslutning finns två alternativ möjliga: 
 

– Mallya-programmet visar registrerade injektionsdata som vanligt om ingen 
monteringshändelse har inträffades under frånkopplings perioden (enheten och/eller 
tumshjulet har inte tagits bort från den ursprungliga pennan under frånkopplings perioden), 
eller 
 

– i Mallya-appen visas de två alternativen i punkt 8.2.4. om en monteringshändelse har 
inträffat (enhet och/eller tumshjul har tagits bort från den ursprungliga pennan under 
frånkopplings perioden). 
Följ instruktionerna i punkt 8.2.4. för att ange: 
• den pennmodell som din Mallya är monterad på, 
• den pennmodell som används under injektioner (eller priming) under frånkopplings 

perioden. 
 

 VAR FÖRSIKTIG 
Vid första injektionen, efter en av montering: Se till att ansluta enheten till Mallya-
appen så snart som möjligt för att undvika meddelandena “obestämt insulin”. 
 
OBS! 
Kommunikationsbegränsningar för Bluetooth: 
Det kompatibla App. kan informera dig om att Bluetooth-kommunikationen har avbrutits. 
Om den kompatibla tillämpningen och Mallya-enheten används i en bullrig miljö (när det 
gäller elektromagnetisk signal nära 2,4 GHz) är kommunikation inte längre möjlig mellan 
dem och anslutningen avbryts. Emellertid fortgår den Mallya enhet  att bana historian av 
alla dina injektioner. Så snart de störande elektromagnetiska signalerna har försvunnit 
kommer den kompatibla tillämpningen och Mallya-enheten att kunna kommunicera igen. 
 

  

Exempel med 
vald  
« APIDRA »  
pen modell  
(använd 
under 
injektionen) 
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9. FELSÖKNING HJÄLP 

 VAR FÖRSIKTIG 
• Försök aldrig att komma åt enhetens interna delar. 
• Om en funktionskontroll misslyckas och felsöknings rekommendationerna inte löser 

problemet, kontakta en auktoriserad BIOCORP-ÅTERFÖRSÄLJARE. 

9.1. MALLYAFELSÖKNING HJÄLP: VISUELLA SIGNALER OCH LJUDSIGNALER 

När en visuell eller hörbar signal avges från din Mallya kontrollerar du orsaken och följer 
anvisningarna nedan för att lösa problemet: 
 

SIGNAL ORSAK FELSÖKNINGS HJÄLP STEG 

Röd lysdiod 
 

 

Mallya-fel 

Ta bort Mallya från pennan. 
Kalibrera om Mallya om den blinkar 
orange (se punkt 5.2.2.) 
Om problemet kvarstår och lysdioden 
fortfarande lyser rött, utför du en 
systemåterställning (se avsnitt 9.3). 
Försök sedan para ihop Mallya med 
smarttelefon (se punkt 5.4.2.) 
Vid tekniska problem med vår produkt, 
kontakta en auktoriserad BIOCORP-
ÅTERFÖRSÄLJARE. 

Orange lysdiod (blinkar snabbt) 
 

 

Kalibrering 
pågår 

Luta Mallya långsamt åt ena sidan och 
sedan åt den andra för att kalibrera den 
(se punkt 5.2.2). 
En grön lampa visas i 2 sekunder efter en 
lyckad kalibrering, tillsammans med en 
ljudsignal, och sedan släcks den gröna 
lampan. 

Blinkar växelvis orange och grönt  
(blinkar snabbt) 

 

 

Mallya-enheten 
är korrekt 
placerad på 
pennan, men 
måste kopplas 
ihop 

Koppla ihop Mallya med smarttelefon (se 
punkt 2.) 

Orange lysdiod (blinkar långsamt) 
(var 15:e sekund) 

 

 

Låg batterinivå Ansluta och ladda Mallya-enheten (se 
steg 5,2. 1) 

Orange  lysdiod 
 

 

Mallya 
positionsfel på 

pennan 
 

ELLER 
 

Dosknappen är 
inte stillad 
på"noll" 

Se till att: 
• Se till att Mallya i linje med penndos 

skärmen, 
• Mallya tumshjulet är korrekt nedtryckt 

på pennans lock 
(se rekommendationerna i 
försiktighetsanvisningarna under tabellen) 
 

ELLER 
 

Dosknappen är stillad på "noll" 
Tabell 14 - Felsökning – visuella signaler och ljudsignaler 
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VAR FÖRSIKTIG  
 

GUL LYSDIOD – – FELSÖKNINGSREKOMMENDATIONER – 
 
Mallya enhet LED lyser orange om: 
 

- Det genomskinliga kvadratiska fönstret av plast 
på Mallya-enheten och pennans dosfönster är 
inte rätt inriktade 

- om enheten är monterad för lågt/för högt (      D  
en övre delen av Mallya-enheten ska riktas in 
med pennans överdel, längst ned på 
penndosknappen), eller 

 

 

 
 
 
 

 

- Hjulknoppen är inte tillräckligt nedtryckt. 

 

 

 
 

I detta fall är det nödvändigt att 
• Om justerar (rikta om): 

 fönsternas placering: 

 
 eller höja/sänka Mallyas enheten på pennan, 

 

• eller tryck Mallya-hjulknoppen ned på pennhjulknoppen, 
 

tills Mallya enhetens-LED diod blinkar grönt och orange om Mallya inte är parad (om Mallya 
redan är parad lyser lysdioden grönt) 
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9.2. FELSÖKA MALLYA MED APP MEDDELANDEN 

I det här avsnittet beskrivs de felsöknings procedurer som du kan utföra om du har problem med 
din Mallya. 
Leta efter problemet du har i listan nedan och tillämpa lämplig lösning. 
Om den beskrivna lösningen inte löser problemet eller om du stöter på ett problem som inte 
finns med i listan, kontakta en auktoriserad BIOCORP-ÅTERFÖRSÄLJARE. 

 
SIGNAL ORSAK FELSÖKNINGS HJÄLP 

STEG 
 

 
 

 

 

Mallya-enheten har 
inte upptäckts 

① Välg: "Inte klar" 
② Kontrollera Mallyas 
sammansättning på pennan 
(se punkt 5.3). 

 

 
 

 

 

Pennhjulknoppen är 
inte stillad på"noll"  

① Välg: "Inte klar" 
② vrid pennhjulknoppen till 
noll-dospositionen. 

Tabell 15 - Mallya-tillämpningsindikationer 
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SIGNAL ORSAK FELSÖKNINGS HJÄLP STEG 
 

 
 

 

 

Kalibreringsfel 

① Välg: "Fel" 
② Utför Mallya-kalibreringen 
enligt beskrivningen i 
användarhandboken för Mallya-
enheten (se avsnitt 5.2.2.) 

 

Mallya kan vara för 
långt bort från 
smarttelefonn och därför 
inte vara ansluten, eller 

① Flytta din Mallya närmare din 
smarttelefon 

Det uppstod ett 
kommunikationsproblem 

① Välg: "Frånkopplad" 
② Utför Mallya-kalibreringen 
enligt beskrivningen i 
användarhandboken för Mallya-
enheten (se avsnitt 9.3.) 

 

Bluetooth-problem eller 
förlorad signal 

① kontrollera att Mallya-enheten 
är ström tillslutet. 
② kontrollera att Mallya är 
ansluten till Appen. 
③ Kontrollera status för 
Bluetooth-anslutningen på 
mobiltelefonen. 
Vid tekniska problem med vår 
produkt, kontakta en 
auktoriserad BIOCORP-
ÅTERFÖRSÄLJARE. 

Tabell 16 - Mallya-tillämpningsindikationer(fortsatt) 
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9.3. ÅTERSTÄLL INSTRUKTIONER 

 

Mallya-enheten kan behöva återställas om: 
• Mallya fungerar inte som den ska (inget svar osv.), 
• Du vill koppla ihop Mallya med en annan mobil enhet (smarttelefon), 
• Du vill ta bort dina personliga hälsodata från enheten. 

 

PROCEDUR: 

9.3.1. Ta bort mallya från pennan (se punkt 8.1.) 

9.3.2. Returnera mallya så att du kan se följande information: 

 
 

9.3.3. Ange återställnings nyckel: 

 

9.3.4. Sätt in återställnings nyckel i hålet enligt bilden nedan och VÄNTA i 3 BIP innan du 
tar ur nyckeln. 

 

 

9.3.5. Följ sedan instruktionerna i punkt 5 för att förbereda enheten för ny användning. 

10. UNDERHÅLL OCH INSPEKTION 

10.1. MALLYA ENHETENS LIV 

Mallya och dess tillbehörs förväntad livstid är på 2 ÅR. 
Du behöver inte utföra periodiskt underhåll av enheten. 

10.2. UPPDATERAR MALLYA APPEN 

Kontrollera din smarttelefon varje vecka för att se om det finns en tillgänglig uppdatering till 
Mallya-appen. 
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10.3. RENA DIN MALLYA 

När Mallyas yttre är smutsig rengör du den genom att följa stegen nedan: 
• Koppla bort USB-kabeln från Mallya-enheten. 
• Torka av ytan med en lätt fuktad mjuk, luddfri trasa. 
• Torka av tuff smuts med en vatten lätt fuktad mjuk, luddfri trasa som innehåller en liten 

mängd neutralt rengöringsmedel eller 95 % etanol. 
• Torka med en mjuk, luddfri trasa. 
• Undvik att fukta delen som leder till mikro-USB-porten. 

 VARNING! 

 
Se till att koppla bort USB-kabeln innan du rengör Mallya. 

 
 

 VAR FÖRSIKTIG 
• Torka inte Mallya-ytan med andra kemikalier eller lösningsmedel (t.ex. aceton) än de som 

anges i denna rengöringsprocedur. Detta kan orsaka missfärgning eller försämring. 
• Glöm inte att Mallya inte är vattentät: 

• Sänk inte ned enheten i vatten eller rengör den inte under rinnande vatten. 
• Utsätt inte enheten för fukt. Använd inte enheten i badrummet eller på platser som är 

MYCKET VARMA, FUKTIGA, DAMMIGA ELLER REGNIGA. 
• DELA INTE MALLYA MED ANDRA FÖR ATT UNDVIKA INFEKTIONSRISK. 
 

10.4. BEVARANDE AV RESISTANS MOT VATTEN, DAMM OCH LJUS) 

Mallya-enheten är klassificerad som IP22 (intrångsskydd): 
Enligt definitionen i IEC 60529 klassificerar och utvärderar IP-koden (eller skyddskoden för 
vätska inträngande) graden av skydd från mekaniska och elektriska höljen mot intrång av fasta 
föremål, damm, oavsiktliga kontakter och vatten. 
Mallya är IP22-klassat med detta klassificeringssystem: Det har visat sig vara 
motståndskraftigt mot vatten och damm under vissa omständigheter. Trots den här 
klassificeringen är enheten inte ogenomtränglig för vattenskador. 
 
OBS ! :  
Om det fastställs att en vätska har kommit in i den förseglade enhetens insida upphör garantin 
för enheten att gälla. 
 

Följ noga följande tips för att undvika skador på enheten (driftsproblem eller estetiska problem): 
- Om enheten är våttorkar du den noggrant med en mjuk, torr och ren trasa. Du måste torka 

insidan av laddningsporten innan du sätter i en strömkontakt för att ladda enheten. Om 
laddningsporten inte är helt torr kan enheten fungera onormalt. Det kan till exempel laddas 
långsammare eller överhettas. 

- Utsätt inte enheten för solljus. 
- Om produkten faller eller utsätts för en stötkan dess egenskaper för vatten- och 

dammbeständighet ändras. 
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11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH PRESTANDA 

11.1. ELEKTRISK INFORMATION 

 VAR FÖRSIKTIG 
- Anslut Mallya USB-kabeln till en strömkälla som uppfyllerkraven i IEC 60601-1. 

USB-SPECIFIKATIONER 
In spänning 5 V DC 2 A. 
Min. Ström 500mA 
Skydd mot inträngning IP 22 

BATTERISPECIFIKATIONER 

Batteri Uppladdningsbart Li-ion batteri: Li-ion 3,7V-
130mAh 

Modellnummer GEB401730 / FT401235P 
Batterilivslängd med ett fulladdat 
batteri 2 veckor 

Batteriets laddningstid Laddas helt på 2,5 timmar 
Tabell 17 - Mallya elektrisk information 

Den medföljande USB-kabeln kan anslutas till datorns USB-port eller till en nätadapter som 
passar din region, med följande funktioner: 

NÄTADAPTER (MEDFÖLJER INTE) 
Lämplig extern modul med automatisk spänningsanpassning: Inget val krävs. 

Inspännings område 90–264 V 
Frekvensområde 47–63 Hz 
Kategori Klass II (dubbelisolerad)  
Ut spänning 5 V DC 2 A. 
Ut ström 500mA 

Tabell 18 - Information om laddning av batteriet 

11.2. MATERIAL 

MALLYA DEL PENNMODELL MATERIAL 

Mallya enhet Alla PC/ABS (bestruket) 
Copolyester (enhet 

Mallya hjulknopp 
Flexpen® Novo Nordisk 
SOLOSTAR® SANOFI 

Polypropylen och 
POM 

KWIKPEN® ELI LILLY TPE 
Tabell 19 - Material 

11.3. SPECIFIKATIONER FÖR VISAD VÄRDET 

Specifikationer 99% 

Tabell 20 - Noggrannhet på provbänk 

 VAR FÖRSIKTIG 
Externa faktorer kan påverka dosmätningens noggrannhet. 
 
 
 

Faktorer Påverkar mätningen Påverkar inte mätningen 
Omgivningstemperatur  √ 

Magnetisk störning  √  

Tabell 21 - Externa faktorer och noggrannhet för det visade värdet 

Observera de användningsvillkor som rekommenderas i den här användarhandboken för att 
visa specifika doser. 
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12. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 

12.1. ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

 VARNING! 

- Undvik att använda apparaten bredvid eller staplad på andra apparater eftersom den 
kan orsaka funktionsfel. Om detta är nödvändigt ska denna enhet och andra enheter 
observeras för att verifiera normal drift. 

- Användning av andra tillbehör, omvandlare och kablar än de som specificeras eller 
tillhandahålls av tillverkaren av denna utrustning kan resultera i ökad elektromagnetisk 
strålning eller minskad immunitet hos denna utrustning och kan orsaka felaktig 
användning. 

- Bärbar utrustning för RF-kommunikation (inklusive kringutrustning som antennkablar och 
externa antenner) får inte användas närmare än 30 cm (12 tum) från NÅGON del AV 
ENHETEN eller EM-systemet], inklusive kablar som anges av tillverkaren. I annat fall 
kan prestandan hos dessa enheter försämras. 

- Elektriska medicinska enheter och system omfattas av särskilda försiktighetsåtgärder för 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste installeras i enlighet med EMC-
instruktionerna i detta dokument. 

12.2. ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING 

 

UTSLÄPP 

RF-emissioner: CISPR 11/grupp 1  

Klass B. 

Harmonisk missvisning enligt IEC 61000-3-2: Ej tillämpligt  

Spänningsfluktuationer och flimmer IEC 61000-3-3: Ej tillämpligt  

Tabell 22 - Elektromagnetiska emissioner 
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12.3. ELEKTROMAGNETISK IMMUNFÖRSVAR 

IMMUNFÖRSVAR 

Testa Krav Överensstämmelsenivå 

Elektrostatisk urladdning 
(DES)  

IEC 61000-4 -2 

± 8 kV vid kontakt 

± 2/4/8/15 kV i luftmiljö 

± 8 kV vid kontakt 

± 2/4/8/15 kV i luftmiljö 

Utstrålade 
elektromagnetiska RF-fält 

IEC 61000-4-3 

10V/m 

80MHz-2,7GHz 

80 % AM vid 1 kHz  

 10V/m 

80MHz-2,7GHz 

80 % AM vid 1 kHz 

Närhetsfält som sänds ut 
av Sans-
kommunikationsenheter 

IEC 61000-4-3 

Frekvens (MHz) Modulering 
Krävan 

nivå 

(V/m) 

Överensstämmelsenivå 
(V/m) 

385 Pulsmodulering: 18 Hz 27 27 

450 Pulsmodulering: 18 Hz 28 28 

710– 745-780 Pulsmodulering 217 Hz 9 9 

810– 870-930 Pulsmodulering: 18 Hz 28 28 

1720– 1845-1970 Pulsmodulering 217 Hz 28 28 

2450 Pulsmodulering 217 Hz 28 28 

5240– 5500-5785 Pulsmodulering 217 Hz 9 9 
 

Elektriska transit snabba / 
i salva  

IEC 61000-4-4 

Strömförsörjning: ± 2 kV 

Ingångs-/utgångsledningar: ± 1 kV 

Repetitionsfrekvens: 100 kHz 

Strömförsörjning: ± 2 kV 

Ingångs-/utgångsledningar: ± 1 kV 

Repetitionsfrekvens: 100 kHz 

Chockvågor 

IEC 61000-4-5 

Mellan faser: 

± 0,5 kV, ± 1 kV 

Mellan jordanslutning och faser 

± 0,5 kV,± 1 kV, ± 2 kV 

Ej tillämpligt 

Ledningsbundna 
störningar, RF-
fältinducerade  

IEC 61000-4-6 

3 V   0,15 MHz – 80 MHz 

6 V i ISM- och amatörradioband emellan 
0,15 MHz och 80 MHz  

80 % AM vid 1 kHz 

3 V   0,15 MHz – 80 MHz 

6 V i ISM- och amatörradioband emellan 
0,15 MHz och 80 MHz  

80 % AM vid 1 kHz 

Magnetfält på nätverkets 
frekvens 

IEC 61000-4-8 
30A/m  30A/m  

Spännings fall och 
avbrott: 

IEC 61000-4-11 

0 % UT, 0,5 cykel 

VID 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 
och 315° 

0 % UT, 1 cykel 0° 

70 % UT, 25/ 30 cykel 0° 

0 % UT, 250/ 300 cykel 

Ej tillämpligt 

Tabell 23 - Elektromagnetiska immunitet 
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12.4. SPECIFIKATIONER FÖR RADIOMODUL 

Mallya har en BLE-modul med följande egenskaper (mottagning/sändning): 
 

Bluetooth LE-typ BLE 

Frekvensband [2400– 2483,5] MHz 

Kanal antal 40 

Kanalavstånd 2 MHz 

Bandbredd 1 MHz 

Max EIRP (motsvarande isotropisk radierad effekt) -5,5dBm 

Tabell 24 - Radiomodulens specifikationer 

Undertecknad BIOCORP PRODUCTION intygar att radioutrustningen av typen Mallya 
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. 

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande 
Internetadress: my-mallya.com 

13. ANSVARSFRISKRIVNING 

Garantin gäller i tolv månader från inköpsdatumet (såvida inte en mer fördelaktig period 
avtalats mellan tillverkaren och distributören. Kontakta din lokala återförsäljare för mer 
information). 
 

Garantin täcker eventuella defekter, materialskador eller defekter i utförandet av de produkter 
som används i enlighet med instruktionerna i den här användarhandboken. 
 

Denna garanti utesluter inte tillämpningen av de rättsliga garantier som gäller enligt den 
nationella lagstiftningen om försäljning av konsumentvaror. 
 

BIOCORP-PRODUKTIONEN kan inte hållas ansvarig för: 
• Skador som uppstår till följd av underlåtenhet att följa vad som beskrivs i denna 

bruksanvisning; 
• Skador som uppstår till följd av ett fel som orsakas av en kombination av anslutna enheter. 
• Skador till följd av transport, felaktig användning eller försummelse, felaktig hantering, 
systemmodifiering, otillräckligt underhåll, felaktig spänningsanvändning, blixtnedslag, sand 
eller vattenintrång, Användning av delar eller tillbehör som inte levererats eller 
rekommenderats av BIOCORP-PRODUKTIONEN i den här användarhandboken. 


