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1 .  Productbeschrijving
Coala Care Portal vormt een onderdeel van de Coala Hartmonitor van Coala Life AB. Het 
Coala Care Portal is een vrijstaande webapplicatie voor gebruik binnen professionele 
gezondheidszorg voor het bekijken van opgenomen ECG’s en hartgeluiden. Opnames met de 
Coala hartmonitor worden opgeslagen in het Coala Care Portal via een Smartphone met de 
Coala App. 

OPMERKING! Het Coala Care Portal is geen elektronisch zorgdossier.

2. Voorzichtig
• Niet geschikt voor gebruik in combinatie met een pacemaker. Wanneer de Coala 

hartmonitor in combinatie met een pacemaker wordt gebruikt, kunnen pulsen worden 
waargenomen en geteld door de hartslagweergave, maar worden eventueel niet in de 
ECG-grafie en getoond.

• ECG-fil ers storen eventueel de basiseigenschappen en de hoge frequenties van het 
ECG-signaal. Het volledige signaal zonder fil ers is in het Coala Care Portal beschikbaar 
voor personeel binnen de gezondheidszorg. De signaalamplitudes voor ECG metingen 
op de borstkas zijn aanzienlijk lager (0,1 tot 0,4 mV) dan bij conventionele elektrodes 
gezien de geringe elektrodeafstand van de Coala. De morfologie van het borstkassignaal 
wordt ook beïnvloed door de plaatsing van de Coala op de borstkas en is eventueel 
afwijkend in vergelijking met conventionele elektrodes.

• Voor correcte weergave van de hartslag is de maximale T-golfamplitude 1,5 keer groter 
dan de QRS-amplitudes.

• Behandeling of diagnose dient niet alleen te worden gebaseerd op gewicht of 
bloeddrukparameters.

3. Compatibil iteit
De Coala Care Portal software is compatibel met Internet Explorer 10 of hoger.

4. Maatregelen inzake computerbeveil iging
Om inbreuk op persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen is het van belang de 
PC te vergrendelen of de sessie op Coala Care Portal te beëindigen door uit te loggen.
Neem altijd contact op met Coala Life in geval van kwaadwillig gedrag, vermoedens inzake 
malware of schending van de systeembeveiliging.
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5. Begin hier
Registreer een account
Voor zorgverleners die het Coala Care Portal en de Coala hartmonitor willen gebruiken, 
is een Coala Care account vereist. Neem contact op Coala Life om een account voor het 
portaal te registreren. Dit account is persoonlijk en vergt een geldig e-mailadres.

Inloggen
Open uw browser en ga naar www.coalacare.com om in te loggen. Geef de door u tijdens de 
registratie van het Coala Care account vermeldde inloggegevens aan.

Coala Care accounts 
Er zijn twee administratieniveaus voor zorgverleners die van het Coala Care Portal gebruik 
maken. 

Zorgverlener
Een zorgverleneraccount i bedoeld voor zorgverleners die geregistreerde meetgegevens 
en algemene gezondheidsgegevens willen zien van patiënten die de Coala hartmonitor 
gebruiken. Een zorgverleneraccount biedt onderstaande mogelijkheden:

• Verzoek om toestemming aan te vragen bij patiënten die de Coala hartmonitor reeds 
gebruiken;

• Berichten versturen naar patiënten met de Coala App;
• Weergave van meetgegevens en algemene gezondheidsgegevens welke zijn 

geregistreerd door patiënten die de Coala hartmonitor gebruiken.

Zorgaanbieder
Het account voor de zorgaanbieder is voor administratieve doeleinden inzake patiënten 
en Coala Care accounts. Het account van de zorgaanbieder biedt onderstaande 
mogelijkheden:

• Administratie van patiëntaccounts voor de Coala App;
• Administratie van Coala Care accounts voor het portaal;
• Verzoek om toestemming aan te vragen bij patiënten die de Coala hartmonitor reeds 

gebruiken;
• Berichten versturen naar patiënten met de Coala App;
• Weergave van meetgegevens en algemene gezondheidsgegevens welke zijn 

geregistreerd door patiënten die de Coala hartmonitor gebruiken.

http://www.coalacare.com


– 5 –

6. Portaal van de zorgaanbieder
Het portaal van de zorgaanbieder is de startpagina na inloggen in het Coala Care Portal, en 
tevens de hoofdpagina voor patiëntenbeheer. 
Kies: ‘Portaal zorgaanbieder’ in het menu, of klik op de Coala logo in de bovenste balk om 
naar het portaal van de zorgaanbieder terug te keren. 
Wanneer een patiënt uw organisatie als zorgaanbieder heeft goedgekeurd, zal deze in 
het register van het portaal van de zorgaanbieder worden opgenomen. Goedkeuring om 
patiënten te registreren kan op twee manier worden verkregen:

• Voor patiënten die het Coala hartmonitor systeem voor het eerst gebruiken - Maak 
een nieuw patiëntaccount aan (de patiënt zal per automatiek uw organisatie als 
zorgaanbieder goedkeuren en als patiënt worden geregistreerd);

• Voor patiënten die het Coala hartmonitor systeem reeds gebruiken - Dien een verzoek 
in voor toegang tot de opgeslagen gegevens van de patiënt (de patiënt zal de optie 
worden gegeven om het verzoek goed te keuren of af te wijzen).

Toegang tot een 
patiëntaccount aanvragen

Patiëntenregister

Patiëntaccount voor Coala 
Care gebruiker aanmaken

Nieuw patiëntaccount 
aanmaken
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Stap 1
Kies: ‘Nieuw patiëntaccount aanmaken’ in 
het portaal van de zorgaanbieder. 

Stap 2
In het pop-up-venster, voer de 
patiëntgegevens in. Er moet een geldig 
emailadres worden vermeld.
Het geregistreerde emailadres en het 
wachtwoord zullen door de patiënt worden 
gebruik om in te loggen op de Coala App in 
compatibele Smartphone.

Stap 3
Voor activering van de meetperiode van 
de patiënt het vakje: ‘Actieve patiënt’ 
aanvinken. 
Kies ‘Bewaren’ voordat u verder gaat.

OPMERKING! De patiënt kan alleen op de 
Coala App inloggen en metingen opnemen 
wanneer de meetperiode is geactiveerd.

Nieuw patiëntaccount voor de Coala App aanmaken
- Alleen voor administratieve afdeling van de zorgaanbieder!

Voor patiënten die de Coala hartmonitor nog niet eerder hebben gebruikt, moet een nieuw 
patiëntaccount voor de Coala App worden aangemaakt.
Het patiëntaccount is bedoeld voor het inloggen op de Coala App en om metingen met de 
Coala hartmonitor op te nemen. Het patiëntaccount zal per automatiek uw organisatie 
als zorgaanbieder goedkeuren en daarna in het portaal van de zorgaanbieder worden 
weergegeven. 
Het patiëntaccount kan wanneer dan ook worden bewerkt in het Patiëntprofie . Kies: 
‘Patiëntaccount bewerken’.
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Stap 1
Kies: ‘Nieuw patiëntaccount aanmaken’ in 
het portaal van de zorgaanbieder.

Stap 2
In het pop-up-venster, geef eerst het 
mailadres aan dat voor het Coala Care 
account werd gebruikt. 

Er verschijnt nu een groene melding dat 
het systeem een Coala Care account heeft 
geïdentificee d, en dat de accountgegevens 
automatisch zullen worden ingevuld. De 
geboortedatum moet handmatig worden 
vermeld. 

Stap 3 
Het wachtwoord en het mailadres zullen 
voor beide accounts hetzelfde zijn. 
Kies ‘Bewaren’ voordat u verder gaat.

Patiëntaccount voor Coala Care gebruiker aanmaken
- Alleen voor administratieve afdeling van de zorgaanbieder!

OPMERKING! Deze optie is alleen toepasbaar wanneer de zorgverlener al een Coala Care 
account voor het portaal heeft. 

Om als een Coala Care gebruiker metingen met het Coala Care Monitor systeem te 
registreren moet een patiëntaccount voor de Coala App worden aangemaakt. 
Het patiëntaccount is bedoeld voor gebruik door de zorgverlener om in te loggen op 
de Coala App en metingen met de Coala hartmonitor op te nemen. Het account zal per 
automatiek uw organisatie als zorgaanbieder goedkeuren en daarna als patiënt in het 
portaal van de zorgaanbieder worden weergegeven. 
De Coala Care gebruiker kan altijd de gegevens van het persoonlijke patiëntaccount in het 
Coala Care Portal bewerken via: ‘Mijn pagina’ in het menu. 

Een zorgverlenersaccount met dit mailadres is reeds in begruik. Het
abonnement wordt voor dit account geactiveerd, zodat het in de app kan
worden gebruikt.

Message
Dit mailadres is reeds bij een ander account voor een
zorgaanbieder in gebruik. Het abonnement wordt voor
dit account geactiveerd, zodat het in de app kan

X
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Stap 1
Voer de volledige naam of het mailadres van 
de patiënt in het zoekveld van het portaal 
van de zorgaanbieder. 
Formuleer uw zoekopdracht zo specifiek
mogelijk. Indien de zoekopdracht niet 
specifiek enoeg is, zal de patiënt vanwege 
integriteitsredenen niet worden getoond.

Stap 2
Kies: ‘Toestemming aanvragen bij gebruiker’ 
om toestemming tot toegang tot bewaarde 
patiëntgegevens aan te vragen. De patiënt 
ontvangt dan een bericht in de Coala App en 
kan dan uw organisatie als zorgaanbieder 
‘goedkeuren’ of ‘afwijzen’. 

Stap 3
Het Coala Care account waarmee het 
verzoek is ingediend zal per email een 
bericht ontvangen wanneer de patiënt uw 
verzoek heeft beantwoord.

Toegang tot een patiëntaccount aanvragen
Voor patiënten die het Coala hartmonitor systeem al gebruiken en uw organisatie nog 
niet eerder hebben goedgekeurd als zorgaanbieder, moet een verzoek tot toegang tot de 
opgeslagen patiëntgegevens worden voorgelegd.
Zolang het verzoek nog niet is beantwoord, of als het verzoek tot toegang wordt afgewezen, 
zullen deze gegevens niet toegankelijk zijn voor uw organisatie. Zodra het verzoek is 
goedgekeurd, zullen de patiëntgegevens voor uw organisatie toegankelijk zijn.

OPMERKING! In de Coala App kan de patiënt wanneer dan ook uw organisatie als 
zorgaanbieder verwijderen. U kunt dan eventueel een nieuw verzoek indienen.

Toestemming van patiënt aanvragen

Uw organisatie heeft geen toegang tot de hartgegevens van
deze patiënt.

U kant de patiënt vragen om uw organisatie toegang te
verlenen. De patiënt ontvangt dan een bericht i de Coala App,
waarna deze dit verzoek kan afwijzen of toekennen.
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Patiëntenregister
Wanneer er een patiëntaccount is aangemaakt of wanneer er een verzoek om toegang tot 
de patiëntgegevens door uw organisatie is ingediend, zal de patiënt in het register van het 
portaal van de zorgaanbieder worden vermeld.

1

3

2

1. Patiëntenregister 
De patiënten worden aangegeven onder vermelding van: ‘BSN-nummer’ (indien van 
toepassing), ‘achternaam, voornaam’, ‘mailadres’, ‘niet bekeken’ (deel van bekeken tot 
niet bekeken metingen), ‘laatste opname’, gem. HS’ (de totale gemiddelde hartslag van 
alle duimopnames van de patiënt) en ‘laatste meting (ECG-categorisering van laatste 
meting). 
Klik op de gewenste patiënt om het Patiëntprofiel te tonen

2. Patiënten sorteren
Sorteer het patiëntenregister in vallende of stijgende volgorde volgens: BSN-nummer, 
achternaam, voornaam of mailadres. Klik op de rubriek om het register in vallende of 
stijgende volgorde te sorteren.

3. Patiënten filt eren
Filtreer patiënten volgens meetperiode:
• ‘Alle accounts’ - toont alla patiënten. 
• ‘Actieve patiënten’ - toont alle geactiveerde patiënten.
• ‘Inactieve patiënten’ - toont alleen patiënten die nog niet zijn geactiveerd voor 

metingen, of waarvoor de meetperiode nog niet voltooid is.
Voor de manier waarop de meetperiode van de patiënt kan worden geüpdatet, zie: 
‘Patiëntaccount bewerken’ in het hoofdstuk: ‘Patiëntprofiel’
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7. Patiëntprofiel
VOORZICHTIG! Controleer of de naam en het BSN-nummer van de patiënt correct is.

Kies een patiënt uit het overzicht in het portaal van de zorgaanbieder om het profiel van
deze patiënt te tonen. Het Patiëntprofiel biedt een comp eet overzicht van de opgenomen 
meetgegevens van de patiënt, algemene gezondheidsinformatie, alsmede de details van het 
account in onderstaande vier onderdelen: ‘Administratie’, ‘Metingen’, ‘Trends’ en ‘Gegevens’. 
In het Patiëntprofiel an de Coala Care gebruiker: het Patiëntprofiel admini treren, 
metingen bekijken, trends in de opgenomen metingen analyseren, en de algemene 
gezondheidssituatie van de patiënt bekijken.
Kies ‘X’ in de zoekbalk om vanuit het Patiëntprofiel naar h t portaal van de zorgaanbieder 
terug te keren.

Patiëntprofiel - dministratie

Patiëntprofiel - Metinge

Patiëntprofiel - rends

Patiëntprofiel - Geg vens 
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Patiëntprofiel - Administratie 
VOORZICHTIG! Controleer of de naam en het BSN-nummer van de patiënt correct is.

Het eerste deel van het Patiëntprofiel oont de patiëntgegevens en biedt de Coala Care 
gebruiker tools voor patiëntenadministratie en vergoedingskwesties. 

4

2

51

3

1. Patiëntgegevens 
Toont de persoonlijke gegevens van de patiënt: volledige naam, het BSN-nummer van 
de patiënt en de geboortedatum. 

2. Bericht versturen 
Kies: ‘Bericht versturen’ om via de Coala 
App een bericht naar de patiënt te 
versturen. Dit bericht zal in de inbox van 
de Coala App verschijnen.
Eerder verstuurde berichten staan 
in het gegevensgedeelte van het 
Patiëntprofiel. Voor meer informatie,
zie: ‘Patiëntprofiel - Gegevens’.

VOORZICHTIG!  Gebruik deze 
berichten alleen voor niet-kritieke 
informatie.  
OPMERKING! De patiënt kan niet 
antwoorden op de verstuurde berichten.

3. Nieuw patiëntaccount aanmaken
- Alleen voor administratieve afdeling 
van de zorgaanbieder!

Kies: ‘Nieuw patiëntaccount aanmaken’ 
voor directe toegang om een nieuw 
patiëntaccount voor de Coala App aan 
te maken. Voor meer informatie, zie: 
‘Nieuw patiëntaccount voor de Coala 
App aanmaken’.
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4. Patiëntaccount bewerken
- Alleen voor administratieve afdeling van de zorgaanbieder!

Kies: ‘Patiëntaccount bewerken’ voor het bijwerken van: gegevens, meetperiodes, 
wachtwoord of om de patiënt uit de organisatie te verwijderen. 

        

 ‘Actieve patiënt’ - meetperiode
Vink het vakje ‘Actieve patiënt’ aan om de meetperiode van deze patiënt te activeren. 
Wanneer een patiënt als actief is gemarkeerd, zal hij/zij als ‘Actieve patiënt’ in het 
portaal van de zorgaanbieder worden aangegeven. 
Vink het vakje: ‘Actieve patiënt’ uit wanneer de meetperiode is voltooid. Wanneer een 
patiënt als inactief is gemarkeerd, zal hij/zij als ‘Inactieve patiënt’ in het portaal van de 
zorgaanbieder worden getoond. 
Patiënten kunnen in het portaal van de zorgaanbieder worden gefilterd aan de hand
van de status van de meetperiode.

OPMERKING! De patiënt kan alleen op de Coala App inloggen en metingen verrichten 
wanneer het account actief is.

 Patiënt verwijderen
Kies: ‘Patiënt verwijderen’ om het account bij de zorgaanbieder te verwijderen. Dit 
verwijdert de patiënt uit het portaal van de zorgaanbieder, waarna de toegang tot de 
bewaarde gegevens van deze patiënt niet langer beschikbaar zijn. Voor hernieuwde 
toegang tot de gegevens van een patiënt moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. 
Voor meer informatie, zie: ‘Toegang tot patiënt in Coala App aanvragen’. 

OPMERKING! Indien de patiënt een abonnement heeft, kan hij/zij nog steeds metingen 
met de Coala App en de hartmonitor verrichten. 
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5. ECG-rapport aanmaken
Kies: ‘ECG-rapport aanmaken’ voor toegang tot de tools om een rapport van de met de 
Coala hartmonitor opgenomen metingen aan te maken voor archiveringsdoeleinden of 
vergoedingskwesties. 

        

Stap 1
Geef een datumbereik voor de te betrekken metingen aan eventuele andere tekst in 
de hiervoor bedoelde kaders: ‘Voorschrijvende arts’, ‘Primaire indicaties’ en ‘Overige 
indicaties’.

Stap 2
Selecteer “Rapport aanmaken” om het rapport te genereren. Wanneer het rapport 
klaar is verschijnt er een PDF-pictogram op de rapportregel om aan te geven dat u het 
bestand kunt downloaden. Klik op het pictogram om het rapport als PDF-bestand te 
downloaden. 

Stap 3
In de keuzelijst onder de rapportgenerator worden alle voorgaande rapporten getoond 
met de optie om ze opnieuw te downloaden.
Om deze eerder samengestelde rapporten te verwijderen: Vink de vakjes aan van één 
of meerdere rapporten en selecteer ‘Geselecteerde rapporten verwijderen’ om alle 
gemarkeerde rapporten te wissen.
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Patiëntprofiel metingen 
Het tweede deel van het Patiëntprofiel oont een keuzelijst met alle door de door de 
gekozen patiënt opgenomen metingen, met opties voor het fil eren van metingen aan de 
hand van specifie e karakteristieken. 
In dit gedeelte van het Patiëntprofiel an de Coala Care gebruiker in het Metingenvenster 
een gewenste meting voor nadere analyse kiezen. 

1

2

3

6

7

8

9

5

4

1. Metingen
De metingen van een patiënt worden in chronologische volgorde weergegeven met 
een maximum van 10 metingen per pagina. Kies een willekeurige meting voor verdere 
analyse van de opgenomen meting. Voor meer informatie, zie: ‘Metingenvenster’.

2. HS 
De gemiddelde hartslag van de duimmeting in aantal slagen per minuut.

3. Borst/duim/App resultaat 
Drie kolommen tonen de resultaatanalyse van de ECG-categorisering voor elk 
meetonderdeel:

• ‘Borstresultaat’ - de ECG categorisering van de borstanalyse.
• ‘Duimresultaat’ - de ECG categorisering van de duimanalyse.
• ‘App resultaat’ - de gecombineerde ECG categorisering van de totale meting, 

inclusief zowel de borst- als de duimanalyse. Dit is ook het resultaat dat de Coala 
App aan de patiënt laat zien. 

 Coala ECG-categorisering worden verderop besproken in het hoofdstuk: ‘ECG-
categorisering’.
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4. Gevoelsbeschrijving
Toont de ‘gevoelsbeschrijving’ die door de patiënt werd bijgevoegd. 

5. Bloeddruk en gewicht 
Toont de bloeddruk en het gewicht indien deze door de patiënt werd aangegeven als 
toevoeging tot de meting.

6. Toon alleen met vlaggen gemarkeerde resultaten   
Vink het vakje ‘Toon alleen ‘ aan om alleen met vlaggen gemarkeerde metingen te 
tonen. Voor meer informatie, zie: ‘Metingenvenster’. Met vlaggen gemarkeerde 
metingen hebben een rood vlagpictogram . Vink het vakje uit om alle metingen te 
tonen.

7. Toon alleen niet-bekeken 
Vink het vakje ‘Toon alleen niet-bekeken’ aan, om alleen niet-bekeken metingen 
te tonen. Bekeken metingen zijn gemarkeerd met een groen vinkje . Voor meer 
informatie, zie: ‘Metingenvenster’. Vink het vakje uit om alle metingen te tonen.

8. Toon alleen afwijkende waarden
Vink het vakje ‘Toon alleen afwijkende’ om alleen metingen met afwijkende App-
resultaten te tonen. Vink dit vakje uit om alle App-resultaten te tonen.

9. PDF aanmaken
Vink de vakjes in de PDF-kolom voor één of meer metingen aan, en kies ‘PDF aanmaken’ 
voor een PDF-bestand met meerdere metingen. De naam van het PDF-bestand wordt: 
patiëntnaam, BSN-nummer van de patiënt, datum en tijdstip van het geproduceerde 
bestand. 

OPMERKING! De optie ‘PDF aanmaken’ zal alleen beschikbaar zijn wanneer één of 
meerdere metingen zijn geselecteerd. 
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Patiëntprofiel - Trends
Het derde deel van het Patiëntprofiel oont de opgenomen metingen van de patiënt in 
grafis h formaat. De in het ‘Patiëntprofiel - M tingen’ getoonde metingen worden in drie 
grafie en in kaart gebracht om trends binnen de opgenomen gegevens te ontdekken. De 
gegevens voor de metingen worden in drie grafie en uitgedrukt: ‘HS’ - gemiddelde hartslag 
van de duimmeting en het analyseresultaat van de App, ‘BD’-bloeddruk en ‘Kg’-gewicht. 

OPMERKING! De opgenomen gegevens zoals weergegeven in grafie en van het 
‘Trendgedeelte’ worden als bestand bijgevoegd voor alle metingen. Het gaat hier niet om 
een representatie van algemene gezondheidsinformatie zoals deze wordt getoond in het 
‘Gegevensgedeelte’ van het Patiëntprofie .

VOORZICHTIG! Gewicht- en bloeddrukwaarden zoals deze worden aangegeven in het 
‘Trendgedeelte’ dienen niet als alleenstaande basis voor een diagnose te worden gebruikt. 

4

1

2

3
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1. Grafiek ha tslag en app-resultaat 
De eerste grafiek (HS - Hartslag) biedt een weergave van de gemiddelde hartslag
van de patiënt tijdens de duimopname. De samenstelling van de in kaart gebrachte 
gegevenspunten zijn indicatief:

1

1

2

Duidt op een ‘OK’ App-resultaat en een ‘Algemeen goed’ gevoel dat door de patiënt 
is aangegeven als toevoeging tot de meting in de Coala App.

1

1

2 Duidt erop dat de automatische analyse een afwijking heeft geconstateerd. De 
categorisering van het App-resultaat wordt door het getal aangeduid.

1

1

2

Een blauw punt met een roze rand duidt op een normaal App-resultaat, met 
eventueel afwijkend gevoel dat door de patiënt in de Coala App is aangegeven 
(een afwijkend gevoel wordt hier gedefiniee d als een willekeurig ander gevoel 
dan ‘Algemeen goed’.

2. Grafiek b oeddruk
De tweede grafiek (BD - Bloeddruk) geeft een weergave van de systolische (groen) en
diastolische (blauw) bloeddruk indien deze waarden door de patiënt aan de meting zijn 
bijgevoegd in de Coala App.

3. Gewichtsgrafie
De derde grafiek (Kg - gewicht) geeft een weergave van het gewicht indien deze waarde
door de patiënt aan de meting is bijgevoegd in de Coala App. 

4. Filter metingen
Filtermetingen weergegeven als: ‘In lijst getoonde’, ‘Afgelopen week’,. Afgelopen 
maand’, ‘Afgelopen jaar’ of ‘Afgelopen 10 jaar:

• ‘In lijst getoonde’ - geeft een weergave van alle metingen die in het 
‘Metingengedeelte’ van het Patiëntprofiel met behoud van eventuele toegepaste
filters (maximaal 10 metingen per keer).

• ’Afgelopen week’ - geeft een weergave van alle opgenomen metingen van de 
afgelopen week.

• ’Afgelopen maand’ - geeft een weergave van alle opgenomen metingen van de 
afgelopen maand. 

• ’Afgelopen jaar’ - geeft een weergave van alle opgenomen metingen van het 
afgelopen jaar.

• ’Afgelopen 10 jaar’ - geeft een weergave van alle opgenomen metingen van de 
afgelopen 10 jaar.
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Patiëntprofiel - Gegevens
Het laatste onderdeel van het Patiëntprofiel oont de algemene gezondheidsinformatie 
van de patiënt, accountstatus, verstuurde berichten; en eventuele bij het Patiëntprofiel
geplaatste opmerkingen of bijgevoegde commentaren, of opgenomen metingen.
In dit gedeelte kan de Coala Care gebruiker de algemene gezondheidsinformatie van de 
patiënt bekijken, opmerkingen toevoegen, of reeds van commentaar voorziene metingen 
opnieuw bekijken.

4

2
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3

5
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1. Gezondheidsgegevens
Toont de algemene gezondheidsinformatie die door de patiënt in de Coala App 
wordt aangegeven. De algemene gezondheidsinformatie omvat de geboortedatum, 
leeftijd, lengte, gewicht, rookgewoonten, en de status van een eventuele pacemaker/
geïmplanteerde eenheid.

2. Medicatie
Toont de regelmatig in te nemen medicatie die via de Coala App door de patiënt zijn 
ingevoerd.

3. Account 
Toont de status van de meetperiode die door de administratie van de zorgaanbieder 
van de patiënt zijn ingevoerd. De status van de meting wordt aangegeven door ‘Actieve 
patiënt’ of Inactieve patiënt’. 

OPMERKING! Indien de patiënt zelf de Coala hartmonitor heeft aangeschaft, wordt het 
account beschreven door het type abonnement.

4. Opmerkingen bewaren
Om een opmerking in het ‘Gegevensgedeelte’ van het Patiëntprofiel te bewaren, schrijf
een opmerking in het tekstkader en selecteer ’+Bewaar opmerking’ om deze opmerking 
te bewaren. 
Opmerkingen die aan door de patiënt opgenomen metingen zijn gekoppeld zullen ook te 
zien zijn onder het tekstkader ‘Opmerking bewaren’ met een link naar ‘Toon metingen’ 
(directe link naar het Metingenvenster met commentaar). 
Voor meer informatie, zie: ‘Metingenvenster’.

5. Verstuurde berichten
Toon alle naar de patiënt verstuurde berichten via de Coala App. Indien het bericht 
door de patiënt in de App wordt verwijderd, zal het ook van de lijst in het Patiëntprofiel
worden verwijderd. 
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8. Bovenste balk en menu
Ga naar de bovenste balk in het Coala Care Portal voor toegang tot het menu en de 
short-cuts naar alle pagina’s van het portaal. De bovenste balk heeft ook knoppen voor: 
instellingen, links en uitloggen.

Gebruikershandleiding
Instellingen en 
uitloggen

Menu

Menu 
Kies het ‘menupictogram’ (drie streepjes) voor toegang tot de beschikbare opties voor uw 
Coala Care accountniveau. 

OPMERKING! De menuoptie ‘Zorgverlener’ zal alleen beschikbaar zijn voor de administratie 
van de zorgaanbieder. Voor meer informatie, zie: ‘Coala Care accounts’. 

4

2
1

3
5

1. Instructievideo’s 
Link naar instructiefilmpjes voor gebruik van het Coala Care Portal. www.coalalife.com
instructions

2. Portaal van de zorgaanbieder
Toont geregistreerde patiënten. Kies of zoek patiënten om: het Patiëntprofiel te
bekijken, toestemming aan te vragen bij patiënten die het Coala hartmonitor systeem 
reeds gebruiken, nieuwe patiëntaccounts voor de Coala App aan te maken. Voor meer 
informatie, zie: ‘Portaal van de zorgaanbieder’.

3. Laatste metingen
Toont alle metingen die zijn geregistreerd bij patiënten die in het portaal van de 
zorgaanbieder zijn geregistreerd. Kies of zoek metingen aan de hand van specifieke
parameters. Voor meer informatie, zie: ‘Laatste metingen’.

4. Zorgverleners
- Alleen voor administratieve afdeling van de zorgaanbieder!

Toont zorgverleners die het Coala Care Portal gebruiken. Kies of zoek een Coala Care 
account voor administratiedoeleinden, of maak een nieuw Coala Care account aan voor 
nieuwe zorgverleners die van het portaal gebruik moeten maken. 
Voor meer informatie, zie: ‘Zorgverleners’. 

5. Mijn pagina
Alleen beschikbaar wanneer de Coala Care gebruiker ook een over patiëntaccount voor 
de Coala App beschikt.
Toont de details van patiëntaccount van de Coala Care gebruiker. Alle details kunnen 

http://www.coalalife.com
http://www.coalalife.com
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worden bewerkt.

Instellingen en uitloggen
In de bovenste balk kan de gebruiker toegangsopties kiezen inzake taalinstellingen en 
uitloggen.

1

2

1. Taalinstellingen
Kies deze optie om de gewenste taal in te stellen (tijdens registratie per automatiek 
aangepast aan uw regio). De beschikbare talen zijn: Engels, Duits, Frans, Italiaans, 
Nederlands, en Zweeds.

2. Uitloggen
Klik op het ‘gebruikerspictogram’ om uit te loggen. 
Vergeet niet om na elke sessie uit te loggen. 

Gebruikershandleiding
Klik hier voor de laatste versie van de Coala Care gebruikershandleiding. 
OPMERKING! Kies de handleiding die overeenkomt met uw regio.
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9. Zorgverleners
- Alleen voor administratieve afdeling van de zorgaanbieder!

Kies ‘Zorgverleners’ in het menu voor een weergave van alle Coala Care accounts. 
Alle Coala Care accounts die op deze pagina worden getoond hebben toegang tot het Coala 
Care Portal en alle patiënten die in het portaal van de zorgaanbieder zijn geregistreerd. 
Op deze pagina kan de administratie van de zorgaanbieder: nieuwe Coala Care accounts 
voor het portaal aanmaken, wachtwoorden beheren, zorgverleners van de zorgaanbieder 
administratieve rechten verlenen, of Coala Care accounts verwijderen.  

Nieuw Coala Care 
account aanmaken

Administratie Coala 
Care account



– 23 –

Kies ‘Nieuwe account voor zorgverlener 
aanmaken’ om een nieuw Coala Care 
account voor het portaal aan te maken. 

Stap 2
In het pop-up-venster: voer de juiste 
informatie in en een geldig mailadres. 
Dit mailadres en wachtwoord zullen worden 
gebruik voor het inloggen op het Coala Care 
Portal. 

Stap 3  
Vink het vakje ’Is administrateur 
zorgaanbieder’ indien de zorgverlener ook 
als administrateur werkt.
Kies ‘Bewaren’ voordat u verder gaat.

Nieuw Coala Care account aanmaken
- Alleen voor administratieve afdeling van de zorgaanbieder!

Voor gebruik van het Coala Care Portal hebben zorgverleners een Coala Care account nodig. 
Er zijn twee niveaus voor zorgverleners die van het Coala Care Portal gebruik maken. Voor 
het juiste niveau inzake administratieve toegang, zie: ‘Coala Care accounts’.

Stap 1

Administratie Coala Care account
- Alleen voor administratieve afdeling van de zorgaanbieder!
Kies in het venster ‘Zorgverleneraccount bewerken’ een willekeurig geregistreerd Coala Care 
account.  
1. Zorgaanbieder toegang verlenen Het 

vakje ‘Administratie zorgaanbieder’ 
aanvinken om de Coala Care gebruiker 
toegangsrechten tot de administratie 
van de zorgaanbieder te verlenen. 
Voor meer informatie over de 
administratie van de zorgaanbieder, 
zie: ‘Coala Care accounts’.
Kies ‘Bewaren’ voordat u verder gaat

2. Verwijderen
Kies ‘verwijderen’ om een Coala Care 
account uit het portaal te verwijderen. 
De zorgverlener heeft nu niet langer 
toegang tot de meetgegevens en de 
algemene gezondheidsinformatie die 
door patiënten in het portaal van de 
zorgaanbieder zijn geregistreerd. 2

3

4

1
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10. Laatste metingen 
Kies in het menu de optie ‘Laatste metingen’ om alle metingen die door de patiënten met 
behulp van de Coala hartmonitor in het portaal van de zorgaanbieder zijn geregistreerd.
Op deze pagina kan de Coala Care gebruiker specifie e metingen aangeven voor een 
gedetailleerde analyse van de meetonderdelen of een zoekopdracht verrichten om 
metingen te tonen aan de hand van interessante karakteristieken. 
Kies ‘Laatste metingen’ om een nieuwe zoekopdracht te initiëren.
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1. Overzicht van metingen
Metingen worden in chronologische volgorde aangegeven aan de hand van 
onderstaande patiëntgegevens: ‘achternaam, voornaam’, ‘tijd’ (datum en tijdstip 
voor de geregistreerde meting), ‘HS’ (gemiddelde hartslag tijdens duimmeting), ‘App-
resultaat’ (het totale resultaat van de duim- en borstopname zoals voor de patiënt in 
de Coala App werd aangegeven) en ‘gevoel’ (ingevoerd door patiënt in de Coala App als 
toevoeging tot de meting).

2. Filteren op tijdsperiode
Voer in de kaders ‘Vanaf’ en ‘Tot’ een start- en een einddatum in voor de te tonen 
metingen, of voer een ‘Vanaf’ datum of ‘Tot’ datum in, samen met het aantaal dagen in 
het kader ‘Evaluatieperiode in aantal dagen’ om de meting voor een specifieke periode
weer te geven.

3. Filteren op vlagmarkering   
Vink het vakje ‘Toon alleen ‘ aan om met vlaggen gemarkeerde metingen te tonen. 
Met vlaggen gemarkeerde metingen hebben een rood vlagpictogram . 
Voor meer informatie, zie: ‘Metingenvenster’.
Vink het vakje uit om alle metingen te tonen.

4. Filteren volgens niet-bekeken  
Vink het vakje ‘Toon alleen niet-bekeken’ aan, om alleen niet-bekeken metingen 
te tonen. Bekeken metingen zijn gemarkeerd met een groen vinkje . Voor meer 
informatie, zie: ‘Metingenvenster’.
Vink het vakje uit om alle metingen te tonen.

5. Filteren op commentaren
Vink het vakje ‘Toon alleen metingen met commentaar’ aan, om alleen metingen, 
die van een commentaar zijn voorzien, te tonen. Voor meer informatie, zie: 
‘Metingenvenster’.
Vink het vakje uit om alle metingen te tonen. 

6. Filteren op categorie of gevoel
Geef een: ‘Categorie’ of ‘Gevoel’ aan om metingen te tonen per ECG-categorie 
of gevoelsbeschrijving. Voor meer informatie, zie:’ECG-categorisering’’ en 
‘Metingenvenster’.
Kies ‘X’ om alle metingen te tonen. 

7. PDF aanmaken
Vink de vakjes voor één of meer gewenste metingen aan in de PDF-kolom en selecteer 
de optie ‘PDF aanmaken’ om een PDF-bestand van één of meer metingen tegelijkertijd 
te produceren.
De naam van het PDF-bestand bestaat uit de datum en het tijdstip waarop het bestand 
werd aangemaakt. 

OPMERKING! De optie ‘PDF aanmaken’ zal alleen beschikbaar zijn wanneer één of 
meerdere metingen zijn geselecteerd.

8. Auto update 
Kruis dit vakje aan om automatisch de lijst met in realtime opgenomen en naar het 
Coala Care Portal verzonden metingen te updaten. 
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11 .  Metingenvenster
Indien uit de lijst met laatste metingen, of in het Patiëntprofiel een specifi e meting is 
geselecteerd, zal het Metingenvenster voor de geselecteerde meting worden getoond.
In het Metingenvenster worden de ECG-opnames en de opgenomen hartgeluiden van de 
geselecteerde metingen samen met de complete details van de geautomatiseerde analyse 
in drie onderdelen weergegeven: ‘Duimmeting’, ‘Borstmeting’ en ‘Fonocardiogram’. Lees 
In elk onderdeel van het Metingenvenster worden verschillende aspecten van de 
opgenomen metingen weergegeven en geïnterpreteerd door de automatische analyse. Door 
een specifiek deel e selecteren kan de Coala Care gebruiker verschillende aspecten van de 
metingen bestuderen in combinatie met tools voor interpretatie van de gemeten gegevens.
Kies ‘X’ in de rechterbovenhoek om het Metingenvenster te verlaten en om naar het 
voorgaande venster terug te keren.

Fonocardiogram

Duimmeting

Borstmeting
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Duimmeting
Selecteer het tabblad “Duimmeting” om het duimonderdeel van het Metingenvenster te 
bekijken.
De duimmeting zal de ECG-opname van de duim weergeven met UITSLUITEND het 
gedetailleerde resultaat van de automatische analyse, samen met de tools voor 
interpretatie en export van de opgenomen metingen.
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1. Tabbladen Metingenvenster
Tabbladen om te wisselen tussen verschillende delen van het Metingenvenster. 

• Kies: ‘Borstmeting’ om de opname van de borst-ECG en de hartgeluiden te bekijken.
• Kies: ‘Fonocardiogram’ om de opname van het hartgeluid als een fonocardiogram te 

bekijken. 

2. Resultaatgroep
Toont de voorgestelde resultaatgroep van de huidige ECG-opname op basis van de 
automatische analyse. Voor meer informatie, zie: ‘ECG-categorisering’.

• Duidt op ‘Normaal synusritme’. Categorie 1.
• Duidt op ‘Atriumfibrillatie’. Categorie 2
• Duidt op ‘Andere aandoeningen’. Categorie 3-12.
• Duidt op ‘Slechte gegevenskwaliteit’. Slechte opnamekwaliteit, kan niet worden 

gecategoriseerd.

3. Infogedeelte
Toont een samenvatting van de huidige ECG-opname: belangrijkste resultaat van de 
analyse, ‘Gevoel’ aangegeven door patiënt, en gemiddelde hartslag.

4. Gedetailleerde analyse
Toont de gedetailleerde resultaten van de analyse van de huidige ECG-opname. De 
gedetailleerde analyse ontdekt en toont onderstaande informatie:

• Hartslag QRS-complex (+), slag die zijn inbegrepen bij de hartslaganalyse
• (I) alle geïdentificeerde slagen (inclusief eventuele ru s)
• Hartslagclassificatie gebaseerd op morfologi
• RR interval (in milliseconden en percentage afwijking vanaf gemiddelde)
• Tijdmarkering in seconden (x-as)
• mV marker (y-as)

5. Ruwe data downloaden
Kies: ‘Ruwe data downloaden’ voor analyse in een extern programma. De gedownloade 
ruwe data van de ECG-opname wordt uitgedrukt in mV met een samplingsfrequentie 
van 1000 Hz. De gedownloade ruwe data omvat ECG opnames van zowel duim als borst. 

6. PDF downloaden 
Kies: ‘PDF aanmaken’ om een PDF-bestand met ECG opnames van zowel duim als borst 
te downloaden voor een afdruk, archivering of handmatige interpretatie. 

• Voor de ECG-tracering zal de PDF een vaste schaalindeling van 25 mm/sec. voor de 
x-as en huidige instellingen voor y-as gebruiken. 

• Indien notities worden uitgeschakeld zullen ze niet bij het gedownloade PDF-
bestand worden inbegrepen. 

• Het bestand wordt per bestand benaamd als: naam, BSN-nummer, datum en 
tijdstip van de opname van de meting. 

• Zet uw printerinstellingen op liggend A4 formaat voordat u de printopdracht geeft 
voor 25 mm/sec.

OPMERKING! Indien notities worden uitgeschakeld zullen ze niet bij het 
gedownloade PDF-bestand worden inbegrepen. 
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7. Automatische aantekeningen
De automatische analyse zal aantekeningen maken van ontdekte markersignalen als 
hulp voor een snelle screening en detectie van onregelmatigheden. Dit is bedoeld als 
visuele hulp voor de Coala Care gebruiker tijdens de interpretatie en analyse van het ECG.
Om automatische aantekeningen uit te zetten, kies ‘Automatische aantekeningen verbergen’.

Aantekening Betekenis Beschrijving

Korte slag Kortere R-R interval dan andere slagen.

Lange slag Langere R-R interval dan andere slagen.

Zeer lange slag Veel langere R-R interval dan andere 
slagen.

AV-block/gemiste slag AV-block type II of volledig gemiste slag.

SVES/PAC Supra-ventriculaire extra slag.

VES/PVC Ventriculaire extra slag.

Langzamer Plotselinge langzamere series dan de 
overige.

Sneller Plotselinge snellere series dan de overige.

Bigeminie Tweede hartslag te vroeg

Trigiminie Derde hartslag te vroeg

Trigiminie Derde hartslag te vroeg

8. ECG-grafiek pano ameren
De grafiek kan als panoramabeeld worden getoond door de dubbele pijlen in de
rechterbovenhoek aan te klikken.

9. Grafiek i verteren
Vink het vakje: ‘Inverteren’ aan om de ECG-grafiek te inverteren. Vink het vakje uit om
de inversie uit te zetten.

10. Digitale meeteenheid toevoegen
Vink het vakje “Meeteenheid” aan, om een digitale meeteenheid aan de grafiek toe te
voegen.
Klik één keer op de grafiek om een startpunt voor de meeteenheid aan te geven, klik
nogmaals om een eindpunt aan te geven. De meeteenheid zal de totale tijd tussen de 
twee punten presenteren (in aantal milliseconden). Verplaats de meeteenheid langs de 
X-as van de ECG-grafiek. Klik nogmaals om de meeteenheid op de gewenste plaats te
vast te zetten. 
Vink het vakje uit om de meeteenheid uit te zetten.

11. Inzoomen
X-as - Kies: ‘+’ of ‘–’ knoppen om op de X-as in en uit te zoomen.
Y-as - Kies: de ±mV instelling (volledige schaalverdeling) om op de Y-as in te zoomen.

OPMERKING! De instelling van schaalverdeling voor de Y-as in de ECG-grafiek ordt 
voor de het gedownloade PDF-bestand met metingen gebruikt. 
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12. Bericht versturen
Kies ‘Bericht versturen’ om via de Coala App een bericht naar de patiënt te versturen. 
Het bericht zal in de inbox van de Coala-app op de smartphone van de patiënt 
verschijnen. Eerder verstuurde berichten staan in het ‘Gegevensgedeelte’ van het 
Patiëntprofiel. Voor meer informatie, zie: ‘Patiëntprofiel - Gegevens’

VOORZICHTIG! Gebruik deze berichten alleen voor niet-kritieke informatie. 
OPMERKING! De patiënt wordt niet in staat gesteld op te antwoorden op de verstuurde 
berichten.

13. Meting markeren
In de rechterbovenhoek van het Metingenvenster worden markeringen getoond die 
aan de meting zijn toegevoegd. In het Patiëntprofiel of onder Laatste metingen kunnen
gemarkeerde metingen worden onderscheiden van niet-gemarkeerde metingen door 
een filter toe te passen

• Meting markeren: Markeer de meting met een vlaggetje door het vlagpictogram in de 
rechterbovenhoek van het Metingenprofiel te selecteren. Met vlaggen gemarkeerde
metingen hebben een rood vlaggetje . Het vlaggetje kan weer worden verwijderd 
door nogmaals op het pictogram te klikken.

• Meting als niet-bekeken markeren: Wanneer een meting is bekeken, zal deze 
automatisch worden voorzien van een groen vinkje  in de rechterbovenhoek. Het is 
mogelijk om een meting als niet-bekeken te markeren door op het groene vinkje in 
de rechterbovenhoek van de meting te klikken. 

14. Commentaar bijvoegen
Voeg een commentaar bij de metingen, door uw tekst in het tekstkader te schrijven 
en selecteer ‘+Opmerking opslaan’ om het commentaar te bewaren. Metingen met 
bijgevoegde commentaren zullen worden aangegeven in het ‘Gegevensgedeelte’ van 
het Patiëntprofiel met een link naar het ‘Metingenvenster’. Klik op de link ‘Metingen
tonen’ om het Metingenvenster te openen.

OPMERKING! Dit commentaar zal niet in de Coala App van de patiënt verschijnen. 

15. Meting sluiten
Klik op ‘Meting sluiten’ of op ‘X’ in de rechterbovenhoek van de meting om naar het 
vorige venster terug te keren. 
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Borstmeting
Selecteer het tabblad “Borstmeting” om het borstgedeelte van het Metingenvenster te 
bekijken.
De borstmeting zal de ECG-opname van de borst weergeven met UITSLUITEND het 
gedetailleerde resultaat van de automatische analyse, samen met de tools voor 
interpretatie en export van de opgenomen metingen.
De in het borstopnamegedeelte beschikbare tools en resultaten zijn hetzelfde als bij het 
duimgedeelte van het Metingenvenster met de toevoeging van een tool voor weergave van 
de opname van het hartgeluid. 

2

1

1. Hartgeluiden beluisteren
Kies het afspeelpictogram om de geluidsopname van de borstmeting te beluisteren om 
eventuele afwijkingen op het gehoor waar te nemen. Voor optimale weergave wordt met 
nadruk aangeraden om een goede kwaliteit koptelefoon of speakers op de computer 
aan te sluiten.

2. Hartgeluid downloaden
Kies: ‘Hartgeluid downloaden’ om het bestand in digitale vorm (.wav) naar de 
computer te downloaden voor archiveringsdoeleinden of om het in een extern 
programma te analyseren.



– 32 –

Fonocardiogram
Kies het tabblad ‘Fonocardiogram’ in het Metingenvenster om het fonocardiogramgedeelte 
van de huidige metingen te bekijken. 
Het onderdeel fonocardiogram (PCG) toont het onderlinge verband tussen de opname 
van de borst-ECG en het hartgeluid. Het fonocardiogram is een digitale tool waarmee 
verschillende frequenties van het hartgeluid worden geïnterpreteerd aan de hand van een 
specifiek edeelte van het borst-ECG als uitgangspunt om S1 en S2 te identifice en. 

OPMERKING!  Het Coala-onderdeel fonocardiogram dient niet te worden gebruikt als enig 
uitgangspunt voor een diagnose en is alleen bedoeld als een instrument voor screening en 
hulp bij waarnemingen.

1

1. Ingelijste kaders
De ingelijste kaders kunnen worden gebruikt als basis om systolische storingen zoals 
blaasgeluiden te identificeren
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12. ECG Categorisering
De automatische analyse van het Coala-systeem ontdekt afwijkingen in het hartritme 
gebaseerd op twee opeenvolgende ECG-opnames. Elke opgenomen meting wordt 
gecategoriseerd door de automatische analyse als individuele resultaten en als een 
gecombineerd resultaat op basis van beid ECG-opnames.
De ECG-opnames van de duim en de borst worden individueel gecategoriseerd als een: 
‘Duimresultaat’ en een ‘Borstresultaat’. 
Het gecombineerde resultaat wordt gecatalogiseerd als een: ‘App-resultaat’, dit is ook het 
resultaat dat de Coala App aan de patiënt laat zien. Het gecombineerde App-resultaat 
wordt gecategoriseerd aan de hand van de gedetailleerde analyse van beide opnames:

• Indien er geen van de ECG-opnames afwijkingen in het hartritme worden ontdekt, zal 
het App-resultaat als Categorie 1 worden aangegeven ‘Uw resultaten blijken normaal 
te zijn’.

• Indien er in zowel de ECG van de duim als van de borst afwijkingen in het hartritme 
worden ontdekt, zal het App-resultaat de categorisering van de duimopname 
aangeven.

• Indien er in beide ECG-opnames afwijkingen in het hartritme worden ontdekt, en het 
Duimresultaat Categorie 2 is, met de toevoeging van ontdekte p golven in één van de 
opnames zal het App-resultaat Categorie 12 - ‘Onregelmatig hartritme’ aangeven. 

CATEGORIE BESCHRIJVING

1. Uw resultaten blijken normaal te zijn

2. Coala geeft tekenen van atriale fibrill tie aan 

3. Coala geeft overgeslagen hartslagen aan

4. Coala geeft een vast hartritme aan

6. Coala geeft kortere sequenties met snellere of langzamere hartslag aan

7. Coala geeft herhaalde extra hartslagen aan

8. Coala geeft herhaalde extra hartslagen aan

10. Coala geeft herhaalde extra hartslagen aan

11. Coala geeft herhaalde extra hartslagen aan 

12. Coala geeft een onregelmatig hartritme aan 

Meer informatie over ECG-categorisering vindt u onder “Mijn Coala” of bezoek  
www.coalalife.com/categories

https://www.coalalife.com/uk/categories/
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Categorie 1

Geen afwijking in hartritme (Slechts nu en dan onbeduidende, onregelmatige hartslag).

Categorie 2

Onregelmatige sequentie (Onverklaarbare onregelmatigheden, die kunnen worden gezien 
als AF of paroxysmale AF met of zonder P-golven).

Categorie 3

Pause/AV Block II (of slagen langer dan 2,2 sec).

Categorie 4

Snel regelmatig (RR-interval korter dan 600 ms in volledige signaal).

Categorie 6

Snelle/Langzame sequenties (Kortere sequenties met snellere of langzamere hartslag).
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Categorie 7

Bigeminie (patroon met P-golven ontdekt).

Categorie 8

Trigiminie (patronen met P-golven ontdekt).

Categorie 10

Meer dan 5 SVES ontdekt gedurende 30 seconden (slechts 10 seconden in bovenstaande 
ECG).

Categorie 11

Meer dan 5 VES ontdekt gedurende 30 seconden (slechts 10 seconden in bovenstaande 
ECG).

Categorie 12

19730530-0999: Sewell, Conrad - Chest measurement

Analysis:
9 Irregular beats

Category:
2: Irregular Sequence (Unexplained irregularities, which may be AF or paroxysmal AF
with or without P waves)

HR
56 beats per minute

RR median: 1078.1 ms
RR std dev:119.9

Date
2017-08-21 11:22

User Comment
Bra

Method
ECGParser Version=1.1.0.0

25mm/s        40mm/mV        FILTERS ENABLED001790/A

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10s

0.5

-0.5

0.0mV

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20s

0.5

-0.5

0.0mV

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30s

0.5

-0.5

0.0mV

Onregelmatige sequentie met ontdekte P-golven.
Neem in aanmerking dat de kleurbalken in bovenstaande afbeeldingen niet zichtbaar zijn in 
de PDF die in de app wordt gepresenteerd
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13. Verklaring van symbolen

 Producenten

0086 CE-keurmerk





001787/A (NL) 2019-12-17

Voor meer ondersteuning, a.u.b. www.coalalife.com bezoeken

Coala Life AB
Riddargatan 18, 114 51 Stockholm

Zweden

info@coalalife.com

http://www.coalalife.com
mailto:info%40coalalife.com?subject=
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