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1 S N A B B S TA RTS G U I D E

Anvisningar för
mobilappen
CardioSignal

Användningsbegränsningar
→

Appen är avsedd för vuxna. Barn och unga
personers hjärtfrekvens kan variera stort
baserat på andningen (sinusarytmi). I sådant fall
har oregelbunden andning större inverkan på
mätresultatet och en rytm som anses normalt hos
barn kan se oregelbunden ut.

→

Mätningarna får inte utföras under följande
omständigheter: huden på bröstet är skadad
i mätområdet eller telefonen är ansluten till en
laddare.

Installera och aktivera appen
→ Lägg märke till användningsbegränsningar och
varningar.
→ Installera mobilappen CardioSignal (från App
Store eller Google Play).

→

Personer med en pacemaker får inte använda
appen. Om en påslagen telefon hålls nära en
pacemaker kan elektromagnetiska störningar (EMI)
uppstå, vilket kan leda till att pacemakern slutar att
fungera.

→ Skapa användarkonto.
→ Godkänn användarvillkoren.
→ Aktivera mätfunktionen genom att köpa en
prenumeration. (Du kan köpa en prenumeration
för 1 månad, 3 månader eller 1 år.)

Utföra mätning och se resultat

Varningar
CardioSignal-appen är avsedd för att detektera ett
eventuellt förmaksflimmer. Den är inte avsedd för att
detektera andra sjukdomar.
→

CardioSignal kan inte upptäcka andra
hjärtrytmrubbningar än förmaksflimmer

→ Kom ihåg saker som du ska beakta när du
mäter.

→

CardioSignal kan inte upptäcka blodpropp eller
stroke

→ Läs mätinstruktionerna noggrant.

→

CardioSignal kan inte upptäcka hjärtinfarkt. Om du
upplever smärta, tryck eller spändhet i bröstet eller
du misstänker hjärtinfarkt ring genast larmnumret

→ Utför mätning.
→ Kontrollera ditt resultat.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal

→

CardioSignal kan inte upptäcka andra hjärtkärlsjukdomar

→

Om du mår dåligt eller om du har vilka symtom som
helst, kontakta din vårdgivare

Uppdaterad: September 2022. – ©2017–2022 Precordior Ltd. Med ensamrätt.
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Om du har diagnostiserats med permanent
förmaksflimmer, ger CardioSignal-appen dig inte extra
information om ditt tillstånd. I detta fall har det redan
visats att du har förmaksflimmer.
Information och poster som sparas i tjänsten skickas
inte automatiskt till andra parter, inte ens om appen
tolkar att du behöver hjälp av en läkare. I fall av
förmaksflimmer ta kontakt med sjukvård.
I kritisk hälsosituation kontakta din
alarmeringscentral.

1 S N A B B S TA RTS G U I D E

i

Saker att komma ihåg när du utför
mätning av förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av
hjärtarytmi och kan förekomma oregelbundet eller
ständigt. För att påträffa möjligt förmaksflimmer
med CardioSignal-appen enligt dess avsedda
användning måste en mätning ske två gånger
inom 24 timmar, till exempel på morgonen och på
kvällen.
Följ följande anvisningar för att uppnå bästa
möjliga mätresultat:

?

Vad ska man göra i följande
situationer?

Upprepa mätningen och kontrollera att du har
följt anvisningarna. Om tecken på förmaksflimmer
påträffas under två efterföljande mätningar ska du
kontakta en läkare eller din vårdgivare.
Tecken på förmaksflimmer upptäcktes men jag
tvivlar på resultatet

→

Mät liggande på rygg i en avslappnad
ställning.

→

Undvik att röra dig, tala eller hosta.

Mätningen misslyckas upprepade gånger

→

Håll inte i telefonen medan mätningen pågår.

Kontrollera att du har följt anvisningarna

→

Håll händerna avslappnat vid sidan
av kroppen. Om du till exempel håller
handflatorna under nacken kan
bröstmusklerna röra sig och påverka
mätningen.
Undvik att mäta efter fysiskt ansträngande
träning eftersom din hjärtfrekvens kommer
att vara onormalt hög.

→

Om du flyttar telefonen eller rör vid skärmen
under den 60 sekunder långa mätperioden
kan mätningen avbrytas.

→

Ljud och vibrationer orsakade av samtal,
aviseringar, alarm, meddelanden etc. under
mätningen kan störa rörelsesignalerna som
CardioSignal använder och i värsta fall leda
till felaktiga analysresultat.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal

Utföra mätning

Tecken på förmaksflimmer upptäcktes

Hjärtfrekvensen kan variera mycket från stund till
stund. Försök att hålla andan under mätningen
(t.ex. i 15 sekunder) för att minska andningens
påverkan på hjärtfrekvensen när du mäter.

→

i

Anmält organ:
Eurofins Expert Services Oy

1.

Ta bort tjocka kläder från bröstområdet.

2.

Lägg dig på rygg and slappna av.

3.

Tryck på Start-knappen i CardioSignal-appen,
därefter påbörjas den 10 sekunder långa
nedräkningen.

4.

Lägg telefonen mitt på bröstet med skärmen
uppåt. Lägg 2–3 fingrar mellan övre kant av
telefonen och övre kant av bröstbenet för att
hitta den bästa positionen för telefonen.

5.

Mätningen tar 60 sekunder. Du hör en ljudsignal
när mätningen är klar.

6.

Mätresultatet kommer att visas efter
analysfasen. Internetuppkopplingens hastighet
kan påverka analysfasens längd.

0537

TILLVERKARE: Precordior Ltd. Auragatan 6 20100 Åbo, Finland
Kontakta oss: +358 102 021 200 | support@cardiosignal.com
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2 G E N E R E L L O C H P R O D U K T I N F O R M AT I O N

Allmänt
Dessa anvisningar tillhandahålls i PDF-format. Du kan begära en pappersversion
genom att skicka ett e-postmeddelande till support@cardiosignal.com
Dessa anvisningar uppdaterades i september 2022 och de gäller för
programversion 2.11.0 och senare av CardioSignal för iOS och Android.

Produktbeskrivning
CardioSignal är en mobilapp som hjälper till att upptäcka
förmaksflimmer i hjärtat. Mobilappen CardioSignal och
relaterade tjänster har utvecklats av det finska företaget
Precordior Ltd. Appen CardioSignal är en CE-märkt
medicinteknisk enhet (klass IIa) som har försäljningstillstånd
inom EU, Storbritannien och Indien. Appen är inte tillgänglig
i alla länder. Besök www.cardiosignal.com för att se i vilka
länder CardioSignal är tillgänglig. www.cardiosignal.com.

Säkerhet och prestanda
Tekniken, mätmetoden och algoritmerna för detektering
av förmaksflimmer som används i CardioSignal-appen har
validerats i kliniska prövningar. Resultatet av prövningen
var att CardioSignal-appen kan detektera förmaksflimmer
med 95,3 % känslighet (korrekt identifikation av
förmaksflimmerrytmen) och med 96,0 % positivt prediktivt
värde, samt 96,0 % specificitet (korrekt identifikation av
sinusrytmen) och 95,4 % negativt prediktivt värde. Det
undersökta patienturvalet uppvisar en bred variation av
person- och kroppsegenskaper.
Anvisningar för mobilappen CardioSignal

Studien i korthet:

Prövningarna finns tillgängliga här:

→

Prövningen omfattade 300 patienter; 150 patienter med
förmaksflimmer och 150 patienter av motsvarande ålder
och kön med sinusrytm (normal elektrisk hjärtaktivitet).

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/
CIRCULATIONAHA.117.032804

→

Rörelsedata samlades in från respektive patient via en
smarttelefon som placerades på bröstbenet. En samtidig
inspelning med elektrokardiografi användes som
jämförelsemetod för att utvärdera hjärtrytmen.

→

Klassificeringen av elektrokardiografirytmen bekräftades
av två oberoende kardiologer, och en tredje kardiolog
fattade det slutgiltiga beslutet om tolkningarna skilde sig.

→

Algoritmen analyserade först rörelsedata från
smarttelefonen och klassificerade rytmen som antingen
sinusrytm eller förmaksflimmer. Klassificeringarna
av elektrokardiografirytmen var blindade mot såväl
algoritmen som algoritmutvecklarna.

Uppdaterad: September 2022. – ©2017–2022 Precordior Ltd. Med ensamrätt.
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https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03274583

Användningsändamål
Syftet är att detektera tecken på förmaksflimmer hos vuxna.
Obs: Ej godkänt i USA av FDA.

2 G E N E R E L L O C H P R O D U K T I N F O R M AT I O N

Operativsystem och enheter som stöds och andra krav

→ Anslutning till WiFi eller mobildata måste vara på när appen används.
Observera att användning av mobildata kan medföra extra kostnader
beroende på ditt telefonabonnemang.

Mobilappen CardioSignal är kompatibel med Apple iPhone och Androidtelefoner samt cobas® pulsenheter. Följande krävs för att använda appen:

→ Ett användarkonto måste skapas för att använda appen.

→ Mobiltelefonen måste ha rörelsesensorer (accelerometer och gyroskop).

→ Kontoinnehavaren ansvarar för att på ett lämpligt sätt låsa telefonen vartill
CardioSignal är installerad för att förhindra obehörig användning av appen.
Exempel på detta är biometrisk identifiering eller lösenord.

→ Android-operativsystemversion 6.0 eller senare, men vi rekommendera att
du alltid uppdaterar till det senaste operativsystemet.
→ Observera att Android-appens funktion kan variera beroende på vilka
komponenter som används av Android-telefontillverkaren och ändringar av
operativsystemet.
→ Apple iPhone SE eller nyare telefoner.

Varningar

→ Operativsystemet iOS, version 12.1 eller nyare.

CardioSignal-appen är avsedd för att detektera ett eventuellt förmaksflimmer. Den
är inte avsedd för att detektera andra sjukdomar.

→ Roche cobas® pulse

Användningsbegränsningar
→

Appen är avsedd för vuxna. Barn och unga personers hjärtfrekvens kan
variera stort baserat på andningen (sinusarytmi). I sådant fall har oregelbunden
andning större inverkan på mätresultatet och en rytm som anses normal hos
barn kan se oregelbunden ut.

→

Mätningarna får inte utföras under följande omständigheter: huden på
bröstet är skadad i mätområdet eller telefonen är ansluten till en laddare.

→

Personer med en pacemaker får inte använda appen. Om en påslagen
telefon hålls nära en pacemaker kan elektromagnetiska störningar (EMI)
uppstå, vilket kan leda till att pacemakern slutar att fungera.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal

→

CardioSignal kan inte upptäcka andra hjärtrytmrubbningar än förmaksflimmer

→

CardioSignal kan inte upptäcka blodpropp eller stroke

→

CardioSignal kan inte upptäcka hjärtinfarkt. Om du upplever smärta, tryck eller
spändhet i bröstet eller du misstänker hjärtinfarkt ring genast larmnumret

→

CardioSignal kan inte upptäcka andra hjärt-kärlsjukdomar

→

Om du mår dåligt eller om du har vilka symtom som helst, kontakta din
vårdgivare

Om du har diagnostiserats med permanent förmaksflimmer, ger CardioSignal-appen
dig inte extra information om ditt tillstånd. I detta fall har det redan konstaterats att
du har förmaksflimmer.
Information och uppteckningar som bevaras i tjänsten skickas inte automatiskt till
andra parter inte ens i detta fall att appen tolkar att du behöver hjälp av en läkare. I
fall av förmaksflimmer ta kontakt med sjukvård.
I fall av förmaksflimmer ta kontakt med sjukvård. I hälsomässig nödsituation
ring larmnummer.

Uppdaterad: September 2022. – ©2017–2022 Precordior Ltd. Med ensamrätt.
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3 I N S TA L L AT I O N O C H A K T I V E R I N G

Installera appen
Appen CardioSignal kan inte installeras via
appbutiker på telefoner som inte är kompatibla.
Telefonen är inkompatibel om den inte har
de erforderliga rörelsesensorer eller om
operativsystemet är för gammalt. Det finns
några kända Android-telefonmodeller som är
blockerade från att installera appen trots att de
uppfyller kraven på nödvändiga sensorer och
operativsystemversion. Google Play eller App Store
tillåter inte installation på inkompatibla telefoner.
Det enklaste sättet att testa appens kompatibilitet
är att försöka installera den från appbutiken.

Ikon för CardioSignalsmartphone-applikationen

iPhone-app
→ Öppna App Store på din iPhone och välj
sökfunktionen (förstoringsglaset).
→ Skriv CardioSignal i sökfältet och tryck på Sökknappen på tangentbordet.
→ Öppna information om CardioSignal-appen och
tryck på Hämta.
→ Appen installeras.

Android-app
→ Öppna Google Play-appen på din Androidtelefon.
→ Skriv CardioSignal i sökfältet och tryck på
förstoringsglasikonen.
→ Öppna information om CardioSignal-appen och
tryck på Installera.
→ Appen installeras.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal
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3 I N S TA L L AT I O N O C H A K T I V E R I N G

Skapa användarkonto
Efter att du startat CardioSignal-appen möts du av en introduktion. Efter
introduktionen måste ett användarkonto skapas innan du kan logga in.
En giltig e-postadress krävs för att skapa ett nytt användarkonto. Ange en
e-postadress och ett lösenord. Appen ger instruktioner om lösenordet inte
duger, t.ex. det är för kort. Det nya kontot måste verifieras genom att öppna en
verifieringslänk som skickas till e-post.

Skapa användarkonto
→ Kolla introduktionen
→ Ange din e-postadress och ditt lösenord
→ Kontrollera e-postadressen och verifiera kontot
→ Logga in i appen med inloggningsuppgifterna som du nyss skapade

Sekretessmeddelande och
användarvillkor
För att använda CardioSignal-appen måste du godkänna användarvillkoren
och ge ditt samtycke till hantering av personliga hälsouppgifter.
Marknadsföringssamtycke är frivilligt.

Sekretessmeddelande och användarvillkor
→ Läs användarvillkor & godkänn
Anvisningar för mobilappen CardioSignal

Uppdaterad: September 2022. – ©2017–2022 Precordior Ltd. Med ensamrätt.
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3 I N S TA L L AT I O N O C H A K T I V E R I N G

Aktivera funktionen för att mäta förmaksflimmer
Efter att ha godkänt användarvillkoren, aktivera
mätfunktionen genom att köpa en prenumeration.
CardioSignal kan också erbjuda kostnadsfri
provperiod beroende på tidpunkt och land där
appen är i bruk.

Aktivera mätfunktionen med Apple- eller
Google-prenumeration (subscriptions)
CardioSignal-appen erbjuder prenumerationer
för att aktivera mätningsfunktionen. När ett
prenumerationsalternativ har valts ombes
användaren att bekräfta prenumerationen med en
metod som anges av Google Play eller Apple Store,
till exempel FaceID, fingeravtryck, lösenord osv.
Om prenumeration lyckas eller misslyckas visas det
tydligt för användaren. Mätningar blir tillgängliga för
användaren efter slutförd betalning.

Prenumerationens längd, förnyelse och
avbrott
En aktiv prenumeration förnyas automatiskt om
användaren inte säger upp den minst 24 timmar
innan nästa prenumerationsperiod inleds. Detta kan
variera beroende på rutinerna för Google Play eller
App Store. Prenumerationer kan inte avbeställas
från CardioSignal-appen utan detta måste ske via
prenumerationer i Google Play eller App Store.
Anvisningar för mobilappen CardioSignal

→ Avbryt en Apple prenumeration:
https://support.apple.com/en-us/HT202039
→ Avbryt en Google prenumeration:
https://support.google.com/googleplay/
answer/7018481?hl=en&ref_topic=1689236
Observera att länkarna kan ändras av Apple eller
Google.

Ändra typ av prenumeration
Typen av prenumeration (t.ex. 1 månad, 3
månader, 1 år) kan inte ändras under en
pågående prenumeration. Om du vill ändra din
prenumeration som förnyas varje månad till en
prenumeration av 3 månader kan du göra det
på det sätt som tillhandahålls av App Store
eller Google Play. Eventuella återbetalningar i
samband med ändring av prenumerationstyp är
på tjänsteleverantörens ansvar (Apple (App Store)
eller Google (Google Play) och Precordior kan
inte påverka dessa. Vi rekommenderar att du läser
mer om Apple och Googles anvisningar om hur
prenumerationsändringar sker i deras butiker på
länkar ovan.

Uppdaterad: September 2022. – ©2017–2022 Precordior Ltd. Med ensamrätt.
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Återställ prenumeration
Om du har en aktiv prenumeration men du till
exempel var tvungen att installera om CardioSignalappen kan du återställa prenumerationen.
iPhone: Logga in på CardioSignal-appen med
det CardioSignal användar-ID som du skapade
tidigare, välj funktionen Återställ prenumeration och
återställ prenumerationen med ditt Apple-ID. När
prenumerationen har återställts är mätfunktionen
tillgänglig tills prenumerationsperiodens slut.
Android: Kontrollera att du använder samma
Google-konto som tidigare. Logga in i CardioSignalappen med ditt användarnamn för CardioSignal.
Prenumerationen återställs automatiskt och du kan
fortsätta med att mäta.

Kostnad och längd på prenumeration
Observera att prenumerationens pris och längd
(1 månad, 3 månader, 1 år) kan avvika från de
priser och längder som presenteras i denna
dokumentation. Appen visar alltid priset separat för
varje prenumerationstyp.
Apple och Google kommer också att be
dig bekräfta köpet innan du debiteras.
Prenumerationspriset visas åter för användaren i
samband med bekräftelse.

4 M ÄT N I N G O C H V I S N I N G AV R E S U LTAT

Utföra mätning och se resultat
Mätning kan utföras när användaren har köpt en prenumeration eller deltagit i
en kampanj som erbjuder mätningsfunktionen kostnadsfritt under en begränsad
tid. Följ alltid anvisningarna noggrant när du gör en mätning.

i

Saker att komma ihåg när du utför mätning av förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtarytmi och kan förekomma
oregelbundet eller ständigt. För att ha bästa chans att upptäcka symtomfritt
förmaksflimmer rekommenderas två mätningar per dag, till exempel på morgonen
och på kvällen.
Följ följande anvisningar för att uppnå bästa möjliga mätresultat:
→

Mät liggande på rygg i en avslappnad ställning.

→

Undvik att röra dig, tala eller hosta.

→

Håll inte i telefonen medan mätningen pågår.

→

Håll händerna avslappnat vid sidan av kroppen. Om du till exempel håller
handflatorna under nacken kan bröstmusklerna röra sig och påverka
mätningen.

→

Undvik att mäta efter fysiskt ansträngande träning eftersom din hjärtfrekvens
kommer att vara onormalt hög.

→

Om du flyttar telefonen eller rör vid skärmen under den 60 sekunder långa
mätperioden kan mätningen avbrytas.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal

Uppdaterad: September 2022. – ©2017–2022 Precordior Ltd. Med ensamrätt.
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4 M ÄT N I N G O C H V I S N I N G AV R E S U LTAT

Utför mätning
Påbörja mätningen genom att trycka på knappen
STARTA mitt på skärmen. Därefter har du 10
sekunder på dig att lägga telefonen på bröstkorgen.
Under nedräkningen hör du ett pipljud varje sekund
och en startsignal anger när mätningen börjar.

Utför mätning

Mätningen av förmaksflimmer pågår i 60
sekunder. Under den tiden får inte röra dig eller
vidröra telefonen. Observera att tal, hostningar
eller rörelser under pågående mätning kan
leda till mätfel eller en misslyckad mätning.
Vibrationsfunktionen orsakar också mätfel om, till
exempel, du tar emot ett SMS under mätningen.
Du hör en ljudsignal när mätningen är klar
och en vibration om telefonens ljud och
vibrationsfunktioner är påslagna. Du kan ändra ljudoch vibrationsinställningarna i appinställningarna.
Efter mätningen kommer dina mätdata att
analyseras. Analysfasens längd beror på
internetanslutningens hastighet.

Läs anvisningarna

→

Tryck på STARTA för att mäta

→

Placera telefonen på bröstkorgen

→

Mätningens framåtskridande visas

→

Vänta medan data analyseras

i

CardioSignal kommer att visa mätresultaten efter
analysfasen. Appen kan ge två olika mätresultat:
Tecken på förmaksflimmer eller Inga tecken på
förmaksflimmer.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal

→
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Utför mätning

1.

Ta bort tjocka kläder från bröstområdet.

2.

Lägg dig på rygg and slappna av.

3.

Tryck på STARTA-knappen i CardioSignalappen, därefter påbörjas den 10 sekunder
långa nedräkningen.

4.

Lägg telefonen mitt på bröstet med skärmen
vänd uppåt. Lägg 2–3 fingrar mellan
övre kant av telefonen och övre kant av
bröstbenet för att hitta den bästa positionen
för telefonen.

5.

Mätningen tar 60 sekunder. Du hör en
ljudsignal när mätningen är klar.

6.

Mätresultatet kommer att visas efter
analysfasen. Internetuppkopplingens
hastighet kan påverka analysfasens längd.

4 M ÄT N I N G O C H V I S N I N G AV R E S U LTAT

Resultatvy
Medicinskt resultat
Upprepa mätning

Om appen CardioSignal påträffar tecken på förmaksflimmer måste mätningen
upprepas för att bekräfta resultatet. ( 1)
Observera att en mätning som utförs på ett sätt som inte följer anvisningarna
(om du rör dig, talar, väljer en felaktig mätplats eller håller i telefonen) kan ge
upphov till mätresultatet Tecken på förmaksflimmer. Kontrollera att du följde
anvisningarna och upprepa mätningen.
Tecken på förmaksflimmer

Tecken på förmaksflimmer påträffades i två mätningar efter varandra.
Om du får samma mätresultat flera gånger ska du kontakta din läkare eller
vårdgivare. ( 2)
Inga tecken på förmaksflimmer

Inga tecken på förmaksflimmer påträffades. Resultatet kräver inte några
ytterligare åtgärder. Kom dock ihåg att fortsätta att utföra mätningar varje dag.
Vi rekommenderar mätningar på morgonen och kvällen. Det är viktigt att mäta
regelbundet eftersom förmaksflimmer kan ske oregelbundet, vilket gör det
svårare att påträffa. ( 3)

Anvisningar för mobilappen CardioSignal
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4 M ÄT N I N G O C H V I S N I N G AV R E S U LTAT

Värden & Kardiogram
Under avsnittet Värden i vyn Resultat visas genomsnittlig hjärtfrekvens,
hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och andningsfrekvens. Av dessa visas HRV
endast när det finns inga tecken på förmaksflimmer. Tillverkare tar inte ansvar
för dessa resultats riktighet. Genom att trycka på någon av dessa får du mer
information. Om något av de fysiologiska värdena visar N/A då kunde värdet i
fråga inte räknas under mätningen. Det kan bero på dålig kvalitet av sensordata
eller att telefonen är placerad i en dålig ställning under mätningen. ([camera
icon] 15)
Kardiogram presenterar en visualisering av hjärtsignalen under mätningen.
Genom att trycka på kardiogramkortet öppnas en mer detaljerad vy av
kardiogrammet. Du kan bläddra kardiogrammet horisontalt både i kort- och
kardiogramvyerna
Observera att kardiogrammet inte är en EKG-kurva eftersom appens
metod bygger på rörelsesensorer.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal
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4 M ÄT N I N G O C H V I S N I N G AV R E S U LTAT

Mätningen misslyckades
Upprepa mätningen om den misslyckades Kontrollera mätanvisningarna för att
säkerställa att du har utfört mätningen korrekt. En misslyckad mätning kan bero
på många olika saker:
→ Telefonen rörde på sig under mätningen. Mätningen avbryts och markeras
som misslyckad om telefonen identifierar större rörelser medan mätningen
pågår.
→ Mätdata kan inte tolkas. De data som mättes av rörelsesensorerna kan inte
läsas av någon anledning.
→ Telefonen befann sig i fel läge under mätningen. Telefonen måste ligga så
vågrätt som möjligt.
→ Mätningen har utförts till exempel när telefonen låg på ett bord och därför
kunde ingen hjärtsignal identifieras.
→ Din hjärtfrekvens ligger utanför intervallet 30–160 slag per minut. Du kan
mäta din hjärtfrekvens på något annat sätt för att bekräfta att så inte är
fallet.
→ En omstart av telefonen krävs. Vissa telefonmodellers rörelsesensorer har
rapporterats ge felaktiga sensordata, en omstart av telefonen kan lösa
problemet.
→ Om mätningarna misslyckas upprepade gånger kan du kontakta Precordiors
kundtjänst per e-post på support@cardiosignal.com

Anvisningar för mobilappen CardioSignal
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4 M ÄT N I N G O C H V I S N I N G AV R E S U LTAT

?

Vad ska man göra i följande situationer?

Tecken på förmaksflimmer upptäcktes
→

Upprepa mätningen flera gånger och kontrollera
att du har följt anvisningarna i avsnittet Saker
att komma ihåg när du utför mätning av
förmaksflimmer.

→

Kontrollera snabbstartguiden i CardioSignal-appen.

→

Om förmaksflimmer påträffas även i två efterföljande
mätningar ska du kontakta en läkare eller din
vårdgivare.

Tecken på förmaksflimmer upptäcktes men jag
tvivlar på resultatet
→

→

Anvisningar för mobilappen CardioSignal

Försök att hålla andan under mätningen (till exempel
i 15 sekunder) för att minska andningens påverkan
på en oregelbunden hjärtfrekvens. Särskilt hos barn,
unga personer och idrottare kan hjärtfrekvens variera
stort baserat på andningen (sinusarytmi). I sådant
fall har en oregelbunden andning större inverkan på
mätresultatet och en rytm som i dessa fall anses vara
normal kan i mätanalysen se oregelbunden ut.
Alla människor drabbas av extraslag då och då.
Ett litet antal extra slag (även känd som prematura
förmakssammandragningar, PAC) är inte något
problem men återkommande hjärtklappningar kan
vara skadliga. Applikationen kan ha svårt att skilja
mellan ett stort antal extra slag och förmaksflimmer.
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Mätningen misslyckas upprepade gånger
→

Kontrollera att du har följt anvisningarna i avsnittet
Saker att komma ihåg under mätning av
förmaksflimmer.

→

Mätningen betecknas som misslyckad om den
uppmätta hjärtfrekvensen är lägre än 30 eller högre
än 160 slag per minut. Mät din hjärtfrekvens och
kontrollera att den ligger mellan 30 och 160 slag per
minut.

→

Starta om din telefon. Vissa telefonmodeller
rörelsesensorerna har rapporteras ge felaktiga
sensordata. En omstart säkerställer att din
smartphone fungerar optimalt.

→

Om inga av de ovanstående anvisningarna hjälper dig
att åstadkomma en lyckad mätning ska du kontakta
Precordior Ltd:s kundtjänst per e-post på support@
cardiosignal.com

4 M ÄT N I N G O C H V I S N I N G AV R E S U LTAT

?

Bör jag mäta med eller utan mobilskal och tilläggsanordningar?

Det finns många typer av mobilskal och
tilläggsanordningar för mobiltelefoner (t.ex.
zoomlinser, popsockets, tripoder, selfiepinnar
osv.)
En lyckad mätning som ger ett pålitligt
analysresultat förutsätter tillräckligt bra
mekanisk kontakt mellan mobiltelefonen och
bröstet. I allmänhet rekommenderas det inte
att använda några tilläggsanordningar under
mätningen eftersom det kan förhindra eller
förändra vibrationer i bröstet som ska överföras
oförändrad till sensorer i mobiltelefonen.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal

Däremot kan ett tunt mobilskal hjälpa telefonen
att hållas på plats under mätningen. Å andra
sidan kan vissa typer av mobilskal (t.ex. tjockt
eller mjukt) leda till felaktig avläsning av små
bröströrelser som appen ska registrera och
analysera. Också plånboks- och flipfodral kan
orsaka problem speciellt om locket är vänt under
mobiltelefonen när mätningen pågår.
→ Ta bort alla tilläggsanordningar från
mobiltelefonen som förhindrar den att hålla
sig stilla på bröstkorgen innan du mäter.
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→ Om du får upprepade misslyckade
mätningar, försök att ta bort mobilskalet för
att se om det hjälper.
→ Om du får två resultat med Tecken på
förmaksflimmer i följd, upprepa mätningen
utan mobilskal för att se om det stör
rörelsesignalerna. Om du får resultatet Inga
tecken på förmaksflimmer utan mobilskal
och resultatet Tecken på förmaksflimmer
med mobilskal ska du inte använda mobilskal
när du mäter.

4 M ÄT N I N G O C H V I S N I N G AV R E S U LTAT

Avbryta mätning
Du kan avbryta en pågående mätning genom att
trycka på räknaren eller knappen Avbryt. Mätningen
avbryts också om appen stängs under mätningen.

Aktiviteettinäyttö
Vyn Aktivitet visar mätningar för
Förmaksflimmer samt Hjärtfrekvens (HR) och
Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) för vald vecka
eller månad. Tryck på fliken Resultat för att
visa Medicinskt resultat (Förmaksflimmer) och
tryck på fliken Värden för att visa HR, HRV,
Andningsfrekvens och Kardiogram.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal
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5 I N S TÄ L L N I N G A R

Profil
Profilen öppnas från aktivitetsvyns övre högra hörn.

Ändra lösenord
För att byta lösenord, logga ut längst ner på
Profilvyn, välj Logga in och sedan Har du glömt
ditt lösenord.

Radera konto
För att radera kontot, tryck på Radera konto i
inställningsmenyn och följ anvisningarna, eller
kontakta support@cardiosignal.com och be att få
kontot raderat.
När ett användarkonto har tagits bort går det
inte längre att återställa mätdata och alla unika
identifierare associerade med dessa mätdata
kommer att tas bort. Precordior Ltd sparar mätdata
efter att användarkontot har tagits bort och kan
använda (anonymiserade) mätdata för att utveckla
tjänster samt i forskningsarbete.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal
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5 I N S TÄ L L N I N G A R

Prenumeration

Notifikationer

Under Prenumerationen ser du statusen för
en aktiv prenumeration och kan hantera dina
prenumerationer för CardioSignal.

Under notifikationer kan du slå på eller av
notifikationer för att visa t.ex. påminnelser eller
push-meddelanden.

Hälsoundersökning

Feedback

Hälsoundersökningen kan startas från Profilen eller
när appen ibland ger uppmaningar om det.

Feedback öppnar standardprogrammet för
e-post så att användaren kan skicka feedback till
Precordior Ltd:s användarsupport på adressen
support@cardiosignal.com

Logga ut
Användaren kan logga ut från appen med knappen
Logga ut. Användaren uppmanas att bekräfta
utloggningen innan denne loggas ut.

Ljud
Ljud- och vibrationsinställningen kan slås på eller
stängas av.

Språk
CardioSignal-appens språk kan ändras med
alternativet Språk. Appen visar då språkalternativ
samt vilket språk som används för tillfället.

Anvisningar för mobilappen CardioSignal

Användarvillkor
Användarvillkor öppnar Användarvillkoren för
CardioSignal-appen.

Sekretessmeddelande
Sekretesspolicy öppnar sekretessmeddelandet för
CardioSignal-appen.

Komponenter med öppen källkod
Avsnittet Komponenter med öppen källkod öppnar
en vy med en lista över komponenter med öppen
källkod som CardioSignal använder.
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6 S Ä K E R H E T O C H T I L LV E R K A R E

Sekretesskydd och
användaruppgifter
Läs mer om sekretessmeddelandet för appen
på sv.cardiosignal.com eller under Inställningar i
CardioSignal-appen.

Datasäkerhet
Personuppgifter samlas in för att tillhandahålla
CardioSignal-tjänsten. Precordior hanterar
personlig information enligt allmänna
dataskyddsförordningar av EU (GDPR). Vänligen läs
Sekretessmeddelandet för mer information.
CardioSignal använder sig av vanliga och
beprövade krypteringsmetoder. Alla data som
CardioSignal skickar till Precordiors molntjänst
överförs över en krypterad anslutning och sparas
på en krypterad databas. De servrar som används
för att skapa databasen och tillhandahålla
tjänsten är anslutna till ett privat nätverk som
inte är direkt åtkomligt från Internet. Dessa data
säkerhetskopieras dagligen. Inga mätdata sparas
på mobilenheterna (iOS och Android).

Anvisningar för mobilappen CardioSignal
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Användarkontot för CardioSignal är personligt.
Därför är det viktigt att kontoinnehavaren förhindrar
att externa parter får tillgång till enheten där
CardioSignal har installerats. Användarnamnet för
CardioSignal får inte delas med externa parter och
appen måste alltid installeras från officiella App
Store eller Google Play. Det finns exempelvis inga
garantier för att appen kommer att fungera korrekt
om den installeras på en jailbrokad eller rotad
enhet, eller på en emulator. Användaren måste
säkerställa att operativsystemet (iOS eller Android)
är uppdaterat till en kompatibel version. Det kan
kontrolleras i under Operativsystem och enheter
som stöds och andra krav.

6 S Ä K E R H E T O C H T I L LV E R K A R E

Information om tillverkaren
Precordior Ltd
Auragatan 6 20100 Åbo, Finland
Affärs-ID 2800927-7

Kontakta oss:
+358 102 021 200
support@cardiosignal.com
Ansvarig i Storbritannien
Psephos Limited Sussex Innovation Center
Science Park Square
Brighton, East Sussex BN1 9SB
Regno Unito
rep@psephos.com
+44 1273 704527¨
Tillverkarens representant i Indien
GenePath Diagnostics India Private Limited
Safire Park Galleria, Pune-Mumbai Road
Wakdewadi, Shivaji Nagar, Pune 411005
Maharashtra, India
contactus@genepathdx.com
+91 204 856 6661
CDSCO PRECOR-FIN/1/MD/006237

Anmält organ:
Eurofins Expert Services Oy
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Precordior i korthet

Auktoriserad representant i Schweiz
OMCS Medical GmbH.
C/O Mr Wilhelm Gudelow
Aegeristrasse 5
6300 Zug
AR@omcmedical.com
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CardioSignal är ett varumärke och en produkt
från Precordior Ltd. Precordior erbjuder unika
lösningar för hjärtövervakning som bygger på
bröstkorgsrörelser. CardioSignal™ är en CEmärkt (klass IIa) medicinteknisk enhet som
fungerar i de flesta moderna smartmobiler
utan tilläggsutrustning. Teknologin bygger på
omfattande vetenskapliga undersökningar i Finland
2012–2021 och har genomgått validering med
kliniska studier. På Precordior strävar vi efter att
erbjuda pålitliga och användarvänliga lösningar för
att människor över hela världen ska ha möjligheten
att övervaka sina hjärtan.

