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Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in
staat alle hartslag, hartritme of pulsvorm veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebasseerd op PPG
metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken
van zijn diagnose. Dit advies is gebasseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige
hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle
gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)
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Uw informatie

Naam
Parox_AF_ectop FC187
Geslacht
Man
Geboortedatum
1977-01-01

Periode
Van 2017-06-01 tot 2017-06-07
E-mail
fc187@fibricheck.com
Telefoonnummer
1234567890

Type smartphone
Apple iPhone6,1
Groep
AP19 - MM
 
 

ACTIE VEREIST: Raadpleeg uw huisarts voor verder onderzoek.

Als geen van de hieronder beschreven hartritmestoornissen bij u werd vastgesteld, raden we u sterk aan onmiddellijk een arts te
raadplegen voor verder onderzoek. Zelfs als u slechts 1 abnormale meting hebt.

Resultaat van de analyse

VOORKAMERFIBRILLATIE

Uw hartritme is onregelmatig, hetgeen een sterke indicatie is voor voorkamerfibrillatie, een ongecoördineerde contractie van de
bovenste kamers van het hart. Deze aandoening is geassocieerd met een hoger dan normaal risico op beroerte. Indien u nog niet
met deze aandoening gediagnosticeerd werd, wordt er zeer sterk aangeraden om uw arts te contacteren.

REGELMATIG RITME

Uw hartslag en hartritme zijn binnen de grenzen van normale waarden. Er werden geen significante afwijkingen gevonden.

Informatie delen met uw arts

Uw patiënt heeft deelgenomen aan een project waarbij het hartritme werd gemeten met behulp van de smartphone of
smartwatch applicatie van FibriCheck. FibriCheck is een medisch apparaat dat door CE (smartphone & smartwatch) en FDA
(smartphone) is goedgekeurd. De bevindingen in dit rapport zijn hierboven weergegeven en de details van de hartritmemetingen
worden hieronder weergegeven. Als u vragen hebt over deze resultaten, kunt u contact opnemen met FibriCheck via
support@fibricheck.com.
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Uw analyse

Hartslag en hartritme details

Hoogste geregistreerde hartslag
85 spm
Laagste geregistreerde hartslag
53 spm

Gemiddelde hartslag
63 spm
Aantal metingen
14

Verdeling van de metingen Overzicht van de geregistreerde symptomen
Normaal

 71,4%
Waarschuwing

 -
Dringend

 21,4%
Kwaliteit

 7,1%
Nog te beoordelen

 -

Geen symptomen  60%
Hartkloppingen 0%
Duizeligheid  20%
Vermoeidheid  20%
Borstpijnen 0%
Kortademigheid 0%
Verward 0%
Andere 0%

Hartslag en hartritme

Hartslag (in bpm)

Gemiddelde resultaten bij gebruikers van uw
leeftijd en geslacht

Gemiddelde hartslag

Normaal
 89,8%

Waarschuwing
 3,2%

Dringend
 0,1%

Kwaliteit
 6,9%

63 SPM 70 SPM

Uw gemiddelde Mensen zoals uzelf
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Educatie en informatie

Meer informatie over het hart en hartritmestoornissen

Het hart

Uw hart is een pomp die bloed door uw lichaam pompt. Dat is
noodzakelijk om zuurstof en voedingsstoffen naar uw organen en
weefsels te brengen. Normaal is de bloedcirculatie door uw lichaam
een regelmatig en continu proces.

Voorkamerfibrillatie

Tijdens voorkamerfibrillatie kloppen de bovenste hartkamers chaotisch en
onregelmatig.

Symptomen van voorkamerfibrillatie zijn vaak hartkloppingen, duizeligheid,
kortademigheid en zwakte. Belangrijk! Sommige mensen hebben geen
symptomen!

Soms zijn er perioden van voorkamerfibrillatie, of u kunt voorkamerfibrillatie
ontwikkelen dat niet weggaat en mogelijk behandeld moet worden.

Voorkamerfibrillatie op zich is meestal niet levensbedreigend. Het is wel een
ernstige medische aandoening die tot complicaties kan leiden, zoals de
vorming van bloedklonters die zich naar andere organen kunnen begeven en
de bloedstroom kunnen blokkeren (ischemie).

Behandeling van voorkamerfibrillatie is erg belangrijk bij personen ouder dan
65 jaar.

Voorkamerfibrillatie kan worden behandeld met medicatie en ingrepen aan
het elektrisch systeem van het hart.

Als u nog niet bekend bent met voorkamerfibrillatie, raadpleeg dan uw arts
voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie op onze website https://education.fibricheck.com

1: Bovenste kamers (of boezem)
2: Hartkleppen
3: Onderste kamers (of ventrikels)

FibriCheck  Rapport
 

Start rapport 2017-06-01
Einde rapport 2017-06-07Gegenereerd op 2022-03-29

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in
staat alle hartslag, hartritme of pulsvorm veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebasseerd op PPG
metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken
van zijn diagnose. Dit advies is gebasseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige
hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle
gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

6242d0f64cedfd0008a96854

4 / 15



45 jaar

Man

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8%

-

Uw cardiovasculair risicoprofiel

Gebaseerd op de informatie die u in de vragenlijst in de FibriCheck app hebt ingevuld tijdens uw deelname. Deze scores
veranderen in de loop van de tijd. Deze informatie is relevant in het geval uw arts uw gegevens beoordeelt.

Uw medische voorgeschiedenis

Leeftijd:

Geslacht:

Diabetes:

Hartfalen:

Vaatziekte:

Hypertensie:

Beroerte:

Bloedverdunner:

Andere relevante informatie

Hebt u een pacemaker?:

Weet u wat aritmieën
zijn?:

Weet u wat Afib is?:

Weet u voldoende over
Afib en de gevolgen
ervan?:

Risicoprofiel

Uw huidige risico om
AFib te ontwikkelen is*:

Als Afib niet zou worden
behandeld, zou uw
jaarlijkse risico op een
beroerte het volgende
zijn**:

Bronnen
*Lip GYH. Stroke in atrial fibrillation: epidemiology and thromboprophylaxis. J Thromb Haemost 2011; 9 (Suppl. 1):344-351
**Heeringa J. et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. European Heart Journal (2006) 2

Hoe heeft u FibriCheck gebruikt?

FibriCheck beveelt u aan om dagelijks 2 metingen uit te voeren, en bijkomend wanneer u symptomen voelt. We gebruiken deze
aantallen om 2 statistieken te berekenen van uw deelname. Beiden worden weergegeven in een percentage met als doel 100% te
bereiken.

Aantal metingen: 100% (14/14)

 

Dit getal geeft weer hoeveel metingen u werkelijk hebt
uitgevoerd tegenover het aantal verwachte metingen. 

U hebt het fantastisch gedaan! U hebt meer metingen
uitgevoerd dan aanbevolen! Dat resulteert in een
gedetailleerd inzicht in uw hartritmegegevens.

Motivatie: 85,7%

 

Dit getal geeft weer hoeveel metingen u werkelijk hebt
uitgevoerd tegenover het aantal verwachte metingen. 

Geweldig! U hebt uw dagelijkse metingen zeer consistent
uitgevoerd! Wist u dat consistente metingen de kans op het
ontdekken van komende en gaande hartritmestoornissen
verhogen?
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Een overzicht van uw FibriCheck-registraties

De onderstaande kalender geeft het aantal metingen aan dat u op de overeenkomstige dag hebt uitgevoerd. Elke stip is een
meting, de kleur geeft de interpretatie van het hartritme weer.
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Deze grafiek vergelijkt elke hartslag met de vorige. Dit
wordt ook de ritme afdruk genoemd. Het geeft uw arts
informatie zodat het duidelijk is welk hartritme werd
geregistreerd.

Gedetailleerde resultaten

Indien u resultaten wilt delen met uw arts, gelieve dan deze registraties bij te voegen.

Hoe deze grafieken lezen?

Dit illustratief voorbeeld geeft een normaal regelmatig ritme weer.

Deze grafiek toont de meting gedurende 60 seconden
met uw smartphone. Elke golf met een rode stip geeft
een hartslag weer.

PPG-signaal:
 De ritmestrip gedurende 60 sec
 

 Individuele hartslag
Tijdsverschil tussen elke hartslag in milliseconden (Tachogram)

 

  

Ritme afdruk  
Vergelijking vorige met volgende hartslag

 

  

Het tijdsverschil tussen elke hartslag wordt in kaart
gebracht voor alle hartslagen. Dit geeft mogelijke
variaties in uw hartritme weer.
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PPG-signaal:  Signaal van onvoldoende kwaliteit  Hartslag

Fibricheck meting uitgevoerd op: 2017-06-04 11:04

Meting ontvangen op:
2017-06-04 11:05

Meting beoordeeld op:
2017-06-20 09:31

Apparaat:
apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten
Je hartritme vertoont aanzienlijke onregelmatigheden dit zou kunnen duiden op voorkamerfibrillatie. Je hebt DUIZELIGHEID
gemeld.
 
Hartslag resultaten
Je hartslag is iets lager dan normaal (tekenen van bradycardie), het gemiddelde is 56 slagen per minuut.
 
Suggestie
Een ernstige hartritmestoornis zoals voorkamerfibrillatie kan een groot risico met zich meebrengen en kan de kans op een
beroerte, of andere gezondheidsproblemen, vergroten. Herhaal de meting om de bevindingen te bevestigen, zorg dat je de
instructies voor het meten nauwkeurig volgt. Als je niet onder medisch toezicht staat, gelieve dan zo snel mogelijk een arts te
raadplegen!

*Gedeelte voor de arts

Algoritme versie: v1.0.2
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PPG-signaal:  Signaal van onvoldoende kwaliteit  Hartslag

Fibricheck meting uitgevoerd op: 2017-06-03 19:39

Meting ontvangen op:
2017-06-03 19:40

Meting beoordeeld op:
2017-06-20 09:31

Apparaat:
apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten
Je hartritme vertoont aanzienlijke onregelmatigheden dit zou kunnen duiden op voorkamerfibrillatie. Je hebt geen symptomen
gemeld.
 
Hartslag resultaten
Je hartslag is normaal, het gemiddelde is 71 slagen per minuut.
 
Suggestie
Een ernstige hartritmestoornis zoals voorkamerfibrillatie kan een groot risico met zich meebrengen en kan de kans op een
beroerte, of andere gezondheidsproblemen, vergroten. Herhaal de meting om de bevindingen te bevestigen, zorg dat je de
instructies voor het meten nauwkeurig volgt. Als je niet onder medisch toezicht staat, gelieve dan zo snel mogelijk een arts te
raadplegen!

*Gedeelte voor de arts

Algoritme versie: v1.0.2
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PPG-signaal:  Signaal van onvoldoende kwaliteit  Hartslag

Fibricheck meting uitgevoerd op: 2017-06-01 09:41

Meting ontvangen op:
2017-06-01 09:42

Meting beoordeeld op:
2017-07-11 17:44

Apparaat:
apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten
Je hartritme vertoont aanzienlijke onregelmatigheden dit zou kunnen duiden op voorkamerfibrillatie. Je hebt DUIZELIGHEID en
VERMOEIDHEID gemeld.
 
Hartslag resultaten
Je hartslag is normaal, het gemiddelde is 78 slagen per minuut.
 
Suggestie
Een ernstige hartritmestoornis zoals voorkamerfibrillatie kan een groot risico met zich meebrengen en kan de kans op een
beroerte, of andere gezondheidsproblemen, vergroten. Herhaal de meting om de bevindingen te bevestigen, zorg dat je de
instructies voor het meten nauwkeurig volgt. Als je niet onder medisch toezicht staat, gelieve dan zo snel mogelijk een arts te
raadplegen!

*Gedeelte voor de arts

Algoritme versie: v1.0.2

0s 5s 10s 15s 20s 25s 30s 35s 40s 45s 50s 55s 60s
-0.0150

-0.0100

-0.0050

0.0000

0.0050

0.0100

0.0150

0.0200

0.0250

Tachogram van de gedetecteerde hartslagen

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

500

1000

1500

2000

Ti
jd

 (m
s)

Lorenz plot

0 500 1000 1500 2000
0

500

1000

1500

2000

Vo
rig

e 
in

te
rv

al
 (m

s)

Aantal hartslag intervallen Interval (ms)

FibriCheck  Rapport
 

Start rapport 2017-06-01
Einde rapport 2017-06-07Gegenereerd op 2022-03-29

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in
staat alle hartslag, hartritme of pulsvorm veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebasseerd op PPG
metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken
van zijn diagnose. Dit advies is gebasseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige
hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle
gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

6242d0f64cedfd0008a96854

10 / 15



PPG-signaal:  Hartslag

Fibricheck meting uitgevoerd op: 2017-06-07 20:16

Meting ontvangen op:
2017-06-07 20:17

Meting beoordeeld op:
2017-06-20 09:32

Apparaat:
apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten
Je hartritme is regelmatig. Je hebt geen symptomen gemeld.
 
Hartslag resultaten
Je hartslag is iets lager dan normaal (tekenen van bradycardie), het gemiddelde is 53 slagen per minuut.
 
Suggestie
Een licht verlaagde hartslag kan het gevolg zijn van regelmatige lichaamsbeweging of hartritmemedicatie en kan ongevaarlijk zijn.
Herhaal de meting met regelmatige tussenpauzes.

*Gedeelte voor de arts

Algoritme versie: v1.0.2
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FibriCheck  Rapport
 

Start rapport 2017-06-01
Einde rapport 2017-06-07Gegenereerd op 2022-03-29

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in
staat alle hartslag, hartritme of pulsvorm veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebasseerd op PPG
metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken
van zijn diagnose. Dit advies is gebasseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige
hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle
gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)
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PPG-signaal:  Hartslag

Fibricheck meting uitgevoerd op: 2017-06-07 08:55

Meting ontvangen op:
2017-06-07 08:56

Meting beoordeeld op:
2017-06-07 14:02

Apparaat:
apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten
Je hartritme is regelmatig. Je hebt geen symptomen gemeld.
 
Hartslag resultaten
Je hartslag is normaal, het gemiddelde is 62 slagen per minuut.
 
Suggestie
Er zijn geen afwijkingen vastgesteld. Herhaal de meting met regelmatige tussenpauzes.

*Gedeelte voor de arts

Algoritme versie: v1.0.2
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Start rapport 2017-06-01
Einde rapport 2017-06-07Gegenereerd op 2022-03-29

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in
staat alle hartslag, hartritme of pulsvorm veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebasseerd op PPG
metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken
van zijn diagnose. Dit advies is gebasseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige
hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle
gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)
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PPG-signaal:  Hartslag

Fibricheck meting uitgevoerd op: 2017-06-06 20:11

Meting ontvangen op:
2017-06-06 20:12

Meting beoordeeld op:
2017-06-07 14:10

Apparaat:
apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten
Je hartritme is regelmatig. Je hebt geen symptomen gemeld.
 
Hartslag resultaten
Je hartslag is iets lager dan normaal (tekenen van bradycardie), het gemiddelde is 56 slagen per minuut.
 
Suggestie
Een licht verlaagde hartslag kan het gevolg zijn van regelmatige lichaamsbeweging of hartritmemedicatie en kan ongevaarlijk zijn.
Herhaal de meting met regelmatige tussenpauzes.

*Gedeelte voor de arts

Algoritme versie: v1.0.2

0s 5s 10s 15s 20s 25s 30s 35s 40s 45s 50s 55s 60s
-0.0200

-0.0100

0.0000

0.0100

0.0200

0.0300

0.0400

0.0500

Tachogram van de gedetecteerde hartslagen

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

500

1000

1500

2000

Ti
jd

 (m
s)

Lorenz plot

0 500 1000 1500 2000
0

500

1000

1500

2000

Vo
rig

e 
in

te
rv

al
 (m

s)

Aantal hartslag intervallen Interval (ms)

FibriCheck  Rapport
 

Start rapport 2017-06-01
Einde rapport 2017-06-07Gegenereerd op 2022-03-29

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in
staat alle hartslag, hartritme of pulsvorm veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebasseerd op PPG
metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken
van zijn diagnose. Dit advies is gebasseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige
hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle
gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)
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PPG-signaal:  Signaal van onvoldoende kwaliteit  Hartslag

Fibricheck meting uitgevoerd op: 2017-06-06 09:32

Meting ontvangen op:
2017-06-06 09:33

Meting beoordeeld op:
2017-06-20 09:32

Apparaat:
apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten
Je hartritme is regelmatig. Je hebt VERMOEIDHEID gemeld.
 
Hartslag resultaten
Je hartslag is normaal, het gemiddelde is 61 slagen per minuut.
 
Suggestie
Er zijn geen afwijkingen vastgesteld. Hoewel je wel aangaf dat je symptomen ervaarde. Herhaal de meting met regelmatige
tussenpauzes en ook steeds wanneer je deze symptomen opnieuw ervaart. Als je deze symptomen blijft ervaren, kan het
raadzaam zijn dit met uw arts te bespreken.

*Gedeelte voor de arts

Algoritme versie: v1.0.2
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Start rapport 2017-06-01
Einde rapport 2017-06-07Gegenereerd op 2022-03-29

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in
staat alle hartslag, hartritme of pulsvorm veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebasseerd op PPG
metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken
van zijn diagnose. Dit advies is gebasseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige
hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle
gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)
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PPG-signaal:  Hartslag

Fibricheck meting uitgevoerd op: 2017-06-05 19:58

Meting ontvangen op:
2017-06-05 19:59

Meting beoordeeld op:
2017-06-07 14:01

Apparaat:
apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten
Je hartritme is regelmatig. Je hebt geen symptomen gemeld.
 
Hartslag resultaten
Je hartslag is iets lager dan normaal (tekenen van bradycardie), het gemiddelde is 56 slagen per minuut.
 
Suggestie
Een licht verlaagde hartslag kan het gevolg zijn van regelmatige lichaamsbeweging of hartritmemedicatie en kan ongevaarlijk zijn.
Herhaal de meting met regelmatige tussenpauzes.

*Gedeelte voor de arts

Algoritme versie: v1.0.2
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Start rapport 2017-06-01
Einde rapport 2017-06-07Gegenereerd op 2022-03-29

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in
staat alle hartslag, hartritme of pulsvorm veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebasseerd op PPG
metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken
van zijn diagnose. Dit advies is gebasseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige
hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle
gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)
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