INSTRUCTIONS FOR USE – PRECORDIOR AF APP

General
The Precordior AF App mobile application is intended for detection of atrial fibrillation. The
measurement follows the activity of the heart based upon movements of the chest.
Measurement
Please remove any thick clothing from your chest. Lie down on your back. Take a comfortable position, as the measurement takes about one minute. Start the measurement by
pressing the Start button, which is followed by a 10-second countdown. During the countdown, placed the device on your chest. During the measurement, beeps indicate the progress of the measurement event. You will know that the measurement is complete when
you hear an audible alarm. You can then remove the phone from your chest. Interpretation
of measurement data starts immediately upon completion of the measurement. Depending
on the speed of your network connection, results will be available within approximately one
minute after the end of the measurement event.
Results
The measurement result indicates your heart rate and whether or not signs of atrial fibrillation were detected. If there is a problem during the measurement, it may be interrupted
prematurely. In this case, you will be requested to take a new measurement. In the case of
a result indicating signs of atrial fibrillation, you will also be asked to take a second measurement. Results will not be automatically conveyed to third parties. Therefore it is important that the user takes responsibility for possible follow-up actions with healthcare professionals.
Measurement history
All measurement results are automatically stored in the measurement history. If necessary, individual results can be removed from the measurement history view.
Further information on our service
Do you have any questions about our service? Our customer service is available at info@precordior.com.
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KÄYTTÖOHJEET – PRECORDIOR AF APP

Yleistä
Precordior AF App -mobiilisovellus on tarkoitettu sydämen eteisvärinän tunnistamiseen.
Mittauksessa seurataan sydämen toimintaa rintakehän liikkeiden perusteella.
Mittaustapahtuma
Riisu rintakehä paksusta vaatetuksesta. Asettaudu selinmakuulle. Ota mukava asento,
sillä mittaus kestää noin minuutin. Käynnistä mittaus painamalla Aloita-painiketta. Käynnistystä seuraa 10 sekuntia kestävä lähtölaskenta. Lähtölaskennan aikana aseta laite rintakehän päälle. Mittauksen alettua äänimerkit viestivät mittaustapahtuman etenemisestä.
Tiedät mittauksen olevan valmis, kun kuulet hälyttävän äänimerkin. Tällöin voit nostaa puhelimen pois rintakehältä. Tuloksen tulkinta käynnistyy heti mittauksen päätyttyä. Tulokset
esitetään verkkoyhteyden nopeudesta riippuen noin minuutin kuluttua mittauksen päättymisestä.
Tulokset
Mittaustulos kertoo sinulle mitatun sykkeen, arvion eteisvärinän mahdollisuudesta sekä
suosituksen jatkotoimenpiteille. Mikäli mittauksessa on ongelma, tapahtuma saattaa keskeytyä ennenaikaisesti. Tällöin sovellus pyytää aloittamaan mittauksen uudelleen alusta.
Myös mitattuaan tuloksen, jonka perusteella voidaan epäillä eteisvärinää, sovellus pyytää
tekemään uuden mittauksen. Tuloksia ei välitetä automaattisesti muille tahoille. Siksi on
tärkeää, että käyttäjä itse huolehtii mahdollisista jatkotoimenpiteistä terveydenhuollon
ammattilaisten kanssa.
Mittaushistoria
Kaikki mittaustulokset tallentuvat automaattisesti mittaushistoriaan. Yksittäisiä mittauksia
voi tarvittaessa poistaa mittaustuloksen näkymästä.
Lisätietoja palvelustamme
Onko sinulla kysyttävää palvelustamme? Asiakaspalvelumme palvelee sinua osoitteessa
info@precordior.com.
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