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ECG247 Smart Sensor med ECG247 Elektrode-plaster

Gratulerer, du har kjøpt eller blitt utstyrt med et medisinsk diagnostisk verktøy utviklet for å
kunne diagnostisere hjertesykdommer ved arytmi episoder, og spesielt for påvisning av
atrieflimmer (AF) episoder.
ECG247 Smart Sensor består av to følgende deler:
A. ECG247 Elektrodeplaster (til engangsbruk) 		
							B. ECG247 Smart Sensor (gjenbrukbar)
Når du skal bruke hjertesensoren må disse to
enhetene monteres sammen slik det er beskrevet i brukerveiledningen på side 5.
Husk at du først må ta ECG247 Elektroden ut
av blisterpakningen samt at du fjerner beskyttelses etiketten som er festet på baksiden av
ECG 247 Smart Sensor.
Blisterpakningens plastlokk kan kastes som
plastavfall, mens aluminiums etiketten og etiketten på baksiden av sensoren er generelt
husholdningsavfall.
Når du monterer ECG247 Smart Sensor er det
viktig at du ikke berører kontaktpunktene på
undersiden av sensorens plastlokk.
Du må unngå å ta på de blanke kontaktpunktene som er festet til batteriet som ligger innenfor den runde delen av elektrode-plasteret.
Figur 1 ECG247 Elektrode og ECG247 Smart Sensor

ECG247 Smart Sensor System: Produkt og tilbehør
ECG247 Smart Sensor (gjenbrukbar)

• GMDN 44423 Elektrokardiografisk langvarig ambulerende opptaker / analysator
• GTIN: 7090052220023
• Modell nummer: 353010
ECG247 Elektrodeplaster (engangsbruk)
• GMDN 62597 Medisinsk plaster for ambulerende opptak av hjerterytme
• GTIN: 7090052220016
• Modell nummer: 353010
ECG247 APP (nedlastbar applikasjon fra AppStore og Google Play)
• GMDN 59378 Programvare for fysiologisk overvåkning av en pasient
ECG247 WEB (du vil ha sikker tilgang ved å følge instruksjonene gitt i applikasjonen)
•

GMDN 41651 Elektrokardiografisk langvarig ambulerende registrerings analyse programvare
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Intensjon for bruk

ECG247 Smart Sensor er utviklet som et medisinsk diagnostisk verktøy for selvtest av mulige hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. Atrieflimmer, ventrikulær tachykardi, supraventrikulær
tachykardi og pause) basert på hjerterytme (EKG) registrering i 3-7 dager under normale
daglige aktiviteter inkludert fysisk aktivitet. Hjerterytmeforstyrrelser er et vanlig begrep for
alle avvik fra normal hjerterytme (sinusrytme). Hjerterytmeforstyrrelser kan forårsake rask,
langsom eller uregelmessig hjerterytme, og kan gi symptomer som hjertebank, svimmelhet
eller besvimelse.
Hjertesignaler er unike for hver enkelt - å ha forskjellige former og størrelser for forskjellige
mennesker. Vi kan ikke garantere at ECG247-testen vil oppdage alle mulige typer hjerterytmeforstyrrelser for alle. Av samme grunn kan den automatiske rytmeanalysen feiltolke
hjerterytmesignalene slik at systemet feilaktig advarer om mulig hjerterytmeforstyrrelse.
Bruk av sensoren og tilhørende programvare er derfor på egen risiko, og eventuelle varsler
om mulig hjerterytmeforstyrrelse må alltid vurderes av en lege.
ECG247 Smart Sensor System er CE-godkjent i henhold til forskrift om medisinsk utstyr og
er ment for selvtesting av hjerterytmeforstyrrelser. ECG247 Mobilappen gir instruksjoner for
installasjon, bruk og resultater.
ECG247 Smart Sensor kan kjøpes på det lokale apoteket eller i nettbutikk uten resept fra lege,
men kan også være tilgjengelig hos fastlegen/hjertespesialist og sykehus. Brukeren kan selv
starte testperioden for hjerterytme deteksjon uten støtte eller hjelp fra medisinsk personell.
ECG247Smart Sensor er et medisinsk utstyr som er gjenbrukbart ved at sensoren monteres
på en engangs ECG247 Elektrode-plaster. Sensoren vil trådløst være koblet til en smarttelefon
via en applikasjonsprogramvare (APP) med en sikker sky basert lagringstjeneste. Slik fungerer
sensoren som en bærbar aktiv enhet for indikasjon av mulige arytmiepisoder under kontinuerlig bruk. Gjennom applikasjonen vil brukeren motta detaljerte instruksjoner om hvordan
man starter en arytmi undersøkelse, hvordan plassere sensoren riktig på brystet og motta
varsler dersom mulige arytmi episoder blir oppdaget.
Brukeren kan velge å dele registrerte EKG-episoder for evaluering med navngitte personer,
som for eksempel fastlegen.
Det er også mulig å bestille en kardiologvurdering direkte fra appen. Enhver hjerterytmeforstyrrelse må bekreftes av lege. Hvis testresultatene viser at du har mulige hjerterytmeforstyrrelser, anbefaler vi at du får testresultatene / registreringen vurdert av en lege.
Smart Sensor montert på ECG247 Elektrode-plasteret er beskyttet mot vanninntrenging ved
IP klasse 44 - dette gjør det mulig å ta en dusj under normal bruk, men det er viktig å unngå
situasjoner der sensoren kan bli nedsenket i vann, for eksempel å svømme eller ta en bad.
ECG247 Smart Sensor er ment å brukes av legfolk det vil si personer uten kunnskap om medisinsk utstyr eller helsefag, og i et hjemmemiljø.
ECG247 Smart Sensor skal ikke brukes til spedbarn som veier mindre enn 10 kg.
ECG247 Smart Sensor skal ikke brukes til personer som har pacemaker eller intern defibrillator.
ECG247 Smart Sensor er ikke testet på gravide, og vi vil derfor ikke anbefale gravide å ta
testen.
ECG247 Smart Sensor er ikke testet på personer med ekstrem fedme, og vi vil derfor ikke
anbefale bruk for personer med BMI> 40 (fedme klasse III).
Sensoren må oppbevares utilgjengelig for barn.
Sensoren kan ikke se etter tegn på hjerteinfarkt. Kontakt alltid lege hvis du har hjertesymptom.
ECG247 Norsk bruksanvisning
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Brukerveiledning trinn for trinn

1. Last ned ECG247 APPen
For å kunne bruke Appsens Smart Sensor, må du laste ned
APPen fra AppStore eller Google Play, og installere den på din
smarttelefon: ECG247.
På iPhone kreves det iOS 11 eller nyere, APPen er kompatibel
med iPhone, iPad og iPod touch.
For Android-brukere krever APPen Android versjon 9.0 eller nyere.

Etter å ha installert APPen ECG247 vil du bli instruert i hvordan du starter
ECG247 Smart Sensor, og hvordan du setter sensoren riktig på brystet.

2. Det opprettes et personlig helsearkiv i en sky-tjeneste for ECG247 Smart Sensor System
Første gang du starter ECG247 APPen, vil det opprettes en sikret lagring av alle registrerte
EKG-data og oppdagede arytmier, dette er ditt personlige helsearkiv.
• Først må du oppgi ditt korrekte mobiltelefonnummer inkludert landskoden, og du må
godta vilkårene og betingelse for bruk. Ved å klikke på den blå teksten “Personvernvilkår”
kan du lese vilkårene og betingelsene.
• I det neste trinnet vil du motta en engangskode på mobiltelefonen, og du må oppgi denne koden i APPen.
• Du vil få et varsel om at du må gi ECG247 tilgang til enhetens plassering. Det lagres ingen
informasjon om din posisjon, men det er nødvendig å akseptere dette for at Bluetooth
kommunikasjonen med ECG247 Smart Sensor skal fungere.
• Du får også et varsel om at batterioptimalisering må være slått av. Dette er viktig for at
ECG247 APP’en kan fungere som en bakgrunnstjeneste om du lukker APP’en og når mobiltelefonen går i dvaletilstand. Men husk å lade telefonen hyppigere enn normalt fordi
kommunikasjonen over Bluetooth med ECG247 Smart Sensor og opplasting av arytmifunn til sky-tjenesten trekker en del strøm fra batteriet.

Figur 2 Innlogging i ECG247 APPen
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3. Montering av ECG247 Smart Sensor på ECG247 Elektrode-plaster
Du må nå klargjøre og montere sensoren etter å ha pakket den ut av esken.
Korrekt montering sikres ved å følge disse trinnene som også vises som animasjoner i APP’en:
- Ta smart sensoren og plaser den over plastholderen på
den øvre delen av Elektrode-plasteret (som vist i APPen).
- Det lille markeringshakket i smart sensoren skal være i linje til den åpne hengelåsen, og presses deretter forsiktig
ned på Elektrode-plasterets plast holder.
- Vri deretter smart sensoren forsiktig med klokken til markør hakket er i linje med den låste hengelåsen (se figur 3).
- Dette vil sikre riktig montering.
Figur 3 korrekt låsing av sensor

4. Oppstart og tilkobling av ECG247 Smart Sensor med ECG247 APPen
ECG247 APP vil gi deg animerte instruksjoner når du trykker på valget “Start ny test”.
- Du vil først ble bedt om å gi ditt
samtykke for å kunne analysere
hjerterytmeopptakene. Dette
er en nødvendig funksjon fordi
alle tilfeller av arytmi episoder
som detekteres av ECG247 Smart
Sensor vil bli grundigere analysert
i din sky-tjeneste
- Deretter vil en animasjon vise deg
hvordan du setter sammen sensoren

Figur 4 Start ny test i ECG247 APP

Når du trykker på NESTE vil du starte funksjonen som kobler Bluetooth forbindelsen mellom
din mobiltelefon og ECG247 Smart Sensor. Den øverste overflaten av ECG247 Smart Sensor
har en opphøyet sirkulær markering som omgir ECG247-logoen midt på sensoren. Når APPen ber deg om å “slå på sensoren”, må du starte sensoren ved å trykke ned dette området

Figur 5 Aktivering av ECG247 Smart Sensor
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med fingeren (press bestemt direkte på logoen i minst 3 sekunder), og dette vil føre til at
sensoren starter. Et LED-lys vil gi deg et blått lys som indikerer at en sammenkoblings prosess med smarttelefon-APPen er startet.
ECG247 APP’en vil automatisk søke etter en sensor og koble sammen en Bluetooth forbindelse. Når dette er klart, vil du få beskjed om at sensoren er tilkoblet og du kan trykke knappen som viser teksten NESTE.
5. Oppdatering av sensorens programvare
Første gang du starter den elektroniske sensoren, kan det hende at det oppdages at ny
programvare er tilgjengelig. ECG247 APP vil gi informasjon om denne muligheten, og du
anbefales å gjøre denne oppdateringen av sensorens programvare før du starter en undersøkelse. Dette vil sikre at den nyeste programvaren for deteksjon av hjerterytme aryrmi er
installert på din hjertesensor.
- Du må trykke på knappen OPPDATER SENSOR
- Vent mens oppdateringen gjennomføres. Du vil se
informasjon om den pågående oppdatering.
- Når oppdateringen er ferdig vil ECG247 APP pånytt
søke etter hjertesensoren for Bluetooth sammenkobling. Du behøver ikke å trykke på sensoren da
ny sammenkobling vil skje automatisk.
- Når ECG247 APPen og din smarttelefon har oppdaget ECG247 Smart Sensor, vil APPen indikere
dette ved å vise symbolet for “Tilkoblet”.

Figur 6. Programvare oppdatering

6. Plasser sensoren på brystet
Etter at smart sensoren har blitt tilkoblet, skal du fjerne den bakre beskyttelsesfilmen på
Elektrode-plasteret, og plassere sensoren på den øvre delen av brystet, midt på brystet, slik
det vises på bildet.
Mannlige personer må barbere dette området grundig før
sensoren plasseres. Huden må være tørr og ren for at det
medisinske plasteret skal feste godt til huden.
Hvis du forsøker å løsne Elektrode-plasteret og sette det
på huden igjen vil det ikke gi godt nok feste, husk Elektrode-plasteret er beregnet for engangs bruk.

Figur 7. Korrekt plassert hjertesensor
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7. Testen starter opp
ECG247 APP’en vil gi den nødvendig informasjon om hvordan du skal plassere sensoren på
brystet.
- Du må bekrefte at sensoren er plassert på brystet
- Testen begynner like etter, og sensoren vil registrere din hjerterytme
- Testen er nå startet. Sørg for å ha telefonen i nærheten under hele testperioden
- Hjertesensoren vil først forsøke å finne hjerterytme signalene dine, dette tar ca 30
sekunder, og du må forsøke å sitte i ro mens dette pågår. Denne analysen brukes for å
stille inn hjertesensoren i forhold til dine hjertesignaler.
- Deretter vil hjertesensoren gjøre opptak av dine hjertesignaler i 60 sekunder. APP’en
vil vise deg nedtelling av disse sekundene, deretter skal dette opptaket sendes til din
sky-tjeneste for lagring. Du vil da se en indikasjon på at APP’en arbeider (det vises en
liten snurrende sirkel).
- Når dette første opptaket er lagret i sky-tjenesten, vil ECG247 APP’en automatisk gå
videre og viser deg en ”hovedskjerm” med informasjon om den pågående test. Du
vil her se din hjerterytme (slag/min), og du vil se hvor lenge testen har pågått. Det
anbefales en varighet på 3-7 dager før du selv kan avslutte testen. Se informasjonen i
punkt 12 på side 12 om hvordan du avslutter en test.
- Du kan nå lukke ECG247 APP’en og bruke telefonen som normalt. APP’en vil fortsette
å arbeide i bakgrunnen og hele tilden ha kontakt med hjertesensoren.

Figur 8 Det er flere trinn som må gjennomføres for å starte en ny hjertetest

Du kan nå lukke APPen. I løpet av den planlagte testperioden vil APPen automatisk fortsette
i bakgrunnen på telefonen din, og automatisk motta oppdagende arytmi episoder fra Smart
Sensoren og overfører da en hendelse på 1 minutt EKG-opptak til den sikre skytjenesten.
Det er også en funksjon som automatisk vil registrere 1 minutt EKG-opptak ca hver 4. time,
dette kalles periodisk opptak og skal sikre at det måles hjerteslag som en kontroll på at
testen pågår. Du vil ikke få noe varsel eller indikasjon på at det gjøres en slik måling, men du
kan finne disse opptakene ved å logge deg inn på web-sidene som gir deg tilgang til sky-tjenesten og dine lagrede hjerterytme opptak. Se ”WEB-tilgang til dine hjerterytme registreringer” på side 13 om hvordan du får tilgang til dine lagrede data i sky-tjenesten.
ECG247 Norsk bruksanvisning
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8. Varsel dersom det ikke oppdages hjertesignaler ved oppstart
Når ECG247 Smart Sensor for første gang begynner å registrere EKGsignalene fra hjertet ditt, vil det analyseres om signalene som oppnås
er av tilfredsstillende kvalitet. Du vil få et varsel dersom det ikke oppdages hjerterytmesignaler. Kontroller da at sensoren er godt festet på et
rent område over brystebenet. Du kan forsøke å trykke på den nederste
delen av plasteret for å sikre at det er godt festet.
Trykk så OK for å starte ny test av hjerterytmesignalene.
Dersom problemet skulle vedvare, se ”Feilsøkingsveiledning” på side 21
9. Varsler om detektert hjerterytme forstyrrelse
ECG247 Smart Sensor har en innebygget algoritme for automatisk analyse for å oppdage
arytmi episoder (hjerterytme forstyrrelse). I tilfeller av påviste arytmi episoder vil ECG247
APPen gi deg et varsel om situasjonen som er oppdaget.
- I APPen kan du følge med på hjerterytmen din og se hvor lenge den har blitt registrert.
- APPen vil varsle deg hvis Smart Sensoren har oppdaget arytmier fra hjertet ditt.
- Det kan være ulik fargekode på varslene anhengig av hvilken type arytmi som er oppdaget. Les grundig teksten, og rådfør deg alltid med en lege om det varsles en arytmi.
- Dersom det oppdagen en mer alvorlig arytmi situasjon vil fargen på varselet endres til
den mest alvorlige situasjonen som er oppdaget.
- Brå bevegelser under fysisk akfivitet/trening kan utløse feilaktig varsling av hendelse.
- ECG247 Smart Sensor er konstruert for å ha en høy pålitelighet i oppdagelse av unormale hjerteslag, men du må alltid få en lege til å vurdere arytmi situasjoner.
- Du kan logge inn på WEB-sidene som viser hvilke hjertesignaler (EKG-opptak) som er
registrert, dette gir en mer detaljert oversikt over de aktuelle situasjoner. Se nærmere
instruksjoner om hvordan du logger deg inn i kapittel ”WEB-tilgang til dine hjerterytme registreringer” på side 13.
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10. Manuell varsling ved unormale hjerterytmer
Hvis du opplever uregelmessige hjerterytmer eller arytmi episoder,
kan du manuelt starte et 1-minutts EKG-opptak ved å trykke på knappen foran på sensoren i 5 sekunder.
Dette opptaket vil bestå av 30 sekunders EKG-opptak som automatisk
ble lagret før du trykket på knappen, og vil fortsette i ytterligere 30
sekunder etterpå for å få en manuelt utløst EKG-episode.
En slikt opptak vil lagres i din sky-tjeneste og vises som manuelt utløst
opptak, og din lege kan da undersøke denne situasjonen særskilt for å avgjøre om dette har
vært noe unormalt.
11. Kontroll med en pågående undersøkelse
Du kan når som helst åpne ECG27 APPen og se testen som pågår, inkludert fortløpende visning av EKG-opptak og din nåværende hjerterytme (pulsfrekvens).
ECG247-APPen vil i “hovedvinduet” gi en oversikt over den pågående undersøkelsen for mulige arytmier. Beregning av hjerterytme (pulsfrekvens) er basert på en vektet middelverdi av
hjerteslagene. Din nåværende hjerterytme (pulsfrekvens) vil bli vist sammen med en indikasjon på hvor lenge den pågående undersøkelsen har pågått (dager, timer, minutter).
Du kan når som helst lukke APPen, den vil fortsette å være en skjult bakgrunns tjeneste som
kjører på mobiltelefonen din til du velger å stoppe den pågående testen.
Hvis en arytmiepisode oppdages; vil du bli varslet av en gul, orange eller rød tekst som beskriver at en arytmiepisode er blitt oppdaget slik dette er beskrevet i kapittel ”9. Varsler om
detektert hjerterytme forstyrrelse” på side 9.
1. Du kan trykke på ikonet som viser et lite blått EKG-symbol. Dette vi åpne en ny side.
hvor du kan se et fortløpende EKG-signal som viser dine hjertesignaler. Samtidig vises
din nåværende puls (slag/minutt).
2. For å lukke dette vinduet og gå tilbake til ”Hovedvinduet” trykker du på X-symbolet.
3. Dersom du trykker på person-symbolet overst til venstre kan du se profil-informasjon.
4. Dersom du trykker på ? symbolet får du opp en forklarende informasjon.

4
3
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12. Profil informasjon
Du kan vise din profil informasjon som har flere aktuelle valgmulgheter som vist under fanen BRUKER.
- Du kan vise dine kvitteringer for kjøp.
- Det kan vises oversikt over hvem du har delt dine
tester med (hvilke personer du har gitt tilgang).
- Du kan bestille ny sensor eller Elektrode-plaster.
- Personvilkår gir deg informasjon om hvordan personvern er ivaretatt under bruk av ECG247 APP.
- Du kan slette din konto hos ECG247 dersom du
skulle ønske det. Da blir all din lagret informasjon
slettet fra sky-tjenesten.
- Du kan logge ut fra ECG247 når du er ferdig med
gjennomført test.
- Nederst finner du informasjon om sensorens software versjon og APP versjon.
Din mobiltelefon vil lagre informasjon som gir deg en sikker innlogging til ECG247, slik at om
du senere åpner ECG247 APPen og oppgir ditt mobilnummer er det ikke nødvendig å hente
engangskode for sikker pålogging.
Under fanen TESTRESULTATER vil du få en oversikt over både gjennomførte og pågående
tester. Hver enkelt test vil ha et unikt Test-ID som automatisk blir tildelt fra ECG247.
13. Del dine oppdagede arytmier
Du kan velge å dele en aktuell undersøkelse med legen din (eller annen betrodd person) ved
å gi ditt samtykke til å dele denne informasjonen. Trykk på ikonet for å få tilgang til dette alternativet når du har hentet opp resultatet fra undersøkelsen.
Hvis du trykker på det
blå ikonet nederst til
høyre på skjermen,
kan du velge å dele
denne testen med legen din, eller så kan du
bestille en evaluering
fra ECG247-hjertelege
(betalt tjeneste).
Klikk på det aktuelle
valget som kommer
opp, eller trykk X for å avslutte delingsalternativet.
- Når du velger ”Del med legen din” kommer det opp et ”popup-vindu” som viser deg
en sikkerhetskode. Denne skal du gi til legen som du vil dele dataene dine med.
- I den sikre skytjenesten, må legen logge seg på og oppgi denne sikkerhetskoden. Dette vil automatisk sende en bekreftelsesmelding til ditt mobilnummer, og i meldingen
får du beskjed om hvilken person som har bedt om tilgang til dine delte data.
- Du må bekrefte denne meldingen før legen får tilgang til dataene dine. Vær oppmerksom på at dataene dine er kodet med en Test-ID som vises øverst i APP-vinduet på
mobilen din. Legen vil ikke få tilgang til dine data før du har bekreftet med OK.
- Du vil i visningen for undersøkelsen se en liste over personer som du har gitt tilgang.
- Du kan trekke tilbake denne tilgangen ved å flytte slideren ut for navnet mot venstre.
ECG247 Norsk bruksanvisning
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14. Stopp testperioden
Du kan når som helst avslutte den pågående testperioden. Dette vil stoppe ECG247 Smart
Sensor fra å registrere EKG-signaler, og ECG247 APPen vil ikke lenger overføre EKG-opptak til
den sikrede sky-lagrings
tjenesten.
- Trykk på STOPP
TEST-knappen,
og i det neste popup-vinduet må du
bekrefte at du vil
stoppe opptakene.
- Dette gjør at
ECG247 Smart
Sensor stopper å
registrere EKG-data
og du får en bekreftende informasjon om avsluttet test.
- Ved å trykke NESTE kommer du tilbake til vinduet hvor du kan starte en ny test eller
se dine tidligere tester. Du kan her også velge å bestille ny sensor og Elektrode-plaster.
Du kan velge å starte en ny test, og må da følge beskrivelsen i punkt: ”4. Oppstart og tilkobling av ECG247 Smart Sensor med ECG247 APPen” på side 6.

Arytmi Alvorlighetsgrad Klassifisering

ECG247 Smart Sensor har et innebygd klassifiseringsskjema for å definere alvorlighetsgraden av eventuelle påviste arytmihendelser, dette er fargekodet hvor:
RØD = Oppdaget arytmi som anbefales evaluert av en kardiolog
ORANSJE = Atrieflimmer arytmi som anbefales evaluert av en kardiolog
GUL = Oppdaget mindre arytmi episoder som anbefales evaluert av en kardiolog
GRØNN = Normal forekomst av arytmi episoder
Arytmi typer

RØD

Ventrikulær takykardi

≥ 30 sek

Pause
Puls < 30 bpm
Supraventrikulær takykardi
Atrieflimmer
Atrieflutter
Puls >180 bpm
Uregelmessig slag

> 5.0 s
≥ 30 sek
≥ 30sek

Oransje

≥ 30 sek
≥ 30 sek

Gul

< 30 sek og > 4 slag

< 30 sek og ≥ 15 sek
< 30 sek og ≥ 15 sek
< 30 sek og ≥ 15 sek
≥ 5 min

Ventrikulær ekstrasystole
Supraventrikulær ekstrasystole
Normal sinusrytme

Grønn

< 30 sek og > 15 sec
< 15sek og ≥ 5 sek

< 5 min og ≥ 15 sek
X
X
X
X

Algoritmen i ECG247 Smart Sensor oppdager ikke ST-segmenter som kan være en viktig parameter for å oppdage hjerteinfarkt. Dermed kan ikke sensoren brukes til å oppdage iskemi.
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WEB-tilgang til dine hjerterytme registreringer

Du finner link for innlogging til ECG247 sky-tjeneste på våre web-sider https://ecg247.com
Velg “Logg inn” under Testresultat.
- Du må i innloggingsvinduet oppgi ditt
mobiltelefon nummer, og vil deretter
få tilsends en SMS med engangskode
for sikker innlogging.
- Skriv inn engangskoden for sikker innlogging.
Du får da opp en oversikt over alle dine
undersøkelser listet med startdato, slutt
dato, varighet og tall som angir hvor
mange av de ulike typer arytmier som er
oppdaget.
- Du kan klikke på en av undersøkelsene og vil da få opp en detaljert oversikt som viser deg de ulike
typer arytmier som er oppdaget og et
tall som angir hvor mange episoder av
hver type som har inntruffet.
- Dersom du klikker på en av disse
typene av hendelser vil du i høyre del
av vinduet få opp alle de tilhørende
ECG-episodene som er registrert. I
dette eksemplet er det oppdagen 1
tilfelle av Ventrikkel Takykardi, og på
EKG-kurven er starten av denne episoden markert med gul bakgrunnsfarge.
- Like under EKG-kurven er det en
horisontal skyver som kan flyttes på
for å fremheve de ulike delene av
kurve-forløpet.
Det er også en funksjon som gjør det mullig å velge ut en bestemt EKG-sekvens og
legge dette inn i en rapport. Om nødvendig kan flere sekvenser velges, og tilslutt
kan det skrives en kommentar til funnet
fra undersøkelsen. Normalt er det en lege
som vil lage en slik rapport.
- Dersom det er laget en rapport, vil du
i oversiktsvinduet se et tall i kolonnen
for Rapport. Du kan klikke på dette
eller velge fanen som viser RAPPORT. Da får du listet opp den aktuelle PDF-rapport som
kan vises eller lastes ned ved å klikke.
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Vurdering av hjertespesialist

Du kan fra oversikten som viser TESTRESULTATER se en
pil mot høyre som viser deg flere valg, slik dette er vist
under punkt 12 på side 11. Du får da en beskrivelse av
resultatet fra undersøkelsen din med en fargekode som
oppgitt under alvorlighetsgrad for arytmi, se nederst på
side 12.
Dersom du synes det er viktig å få en rask medisinsk
vurdering av denne umdersøkelsen, kan du klikke på det
blå ikonet nederst på skjermen, og velge alternativet
“Vurdering av hjertespesialist”.
Dette er en betalingstjeneste, der du som neste trinn må oppgi betalings
informasjon med kredittkort opplysninger. Legg for eksempel inn ditt VISA
kort nummer og tilhørende Utløpsdato og CVC kode. Du blir deretter tatt
videre til en betalingstjeneste som belaster ditt kredittkort og sender deg
en kvittering som er tilgjengelig i ECG247APP.
Deretter går det automatisk en melding til ECG247 kardiologtjeneste som
snart vi hente frem resultatene fra din undersøkelse og skrive en faglig
vurdering. Dette blir da lagret som en PDF-rapport som du kan hente ned i
ECG247APP eller finne på ECG247 WEB-tjenesten.

Visning av rapport fra en hjerterytme undersøkelse

Du kan på dine WEB-sider se om det er laget en rapport fra en aktuell undersøkelse som
beskrevet under “WEB-tilgang til dine hjerterytme registreringer” på side 13.
Denne informasjonen er også tilgjengelig i ECG247 APP
dersom du går inn på den aktuelle undersøkelse under
din Profil og velger fanen TESTRESULTATER.
- Når du klikker på den aktuelle undersøkelsen får
du opp en beskrivelse av denne arytmi episoden,
og øverst i dette vinduet vil du se at det finnes en
rapport fra undersøkelsen.
- Du kan klikke på PDF-filen og hente denne opp
for å lese den i mobiltelefonen.
- Du har da muligheter til å lagre den på ønsket
sted, men vær oppmerksom på at den inneholder
personsensitiv informasjon.
Øverst til høyre i rapporten vil du finne dato for når denne ble skrevet samt
navn på den legen som har laget rapporten.
Rapporten gir en oversikt over tidspunkt og varighet for undersøkelsen
samt at det listes opp alle oppdagede arytmi situasjoner med tilhørende
antall av episoder. Dersom legen har valgt ut sekvenser med EKG-opptak vil
disse også vises. Til slutt i rapporten kan du finne legens beskrivelse med
vurdering av de aktuelle arytmi funn.
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Advarsler og alarmer ved normal bruk

Under normal bruk kan ECG247 APPen gi brukeren advarsler og alarmer når kritiske forhold
i driftsmodus blir oppdaget:
Alarmer
- I tilfeller hvor Bluetooth-kommunikasjonen mellom sensoren og smarttelefonen blir
avbrutt og ikke klarer å gjenopprette kommunikasjonen automatisk, vil brukeren bli
varslet i APPen med en melding “Feil i kommunikasjon med sensoren. Det anbefales
å avslutte undersøkelsen”. Du får noen tips til hvordan problemet kan løses.
- I tilfeller der sensoren oppdager upålitelige EKG-signaler, kan dette skyldes at plasteret har løsnet. Brukeren vil bli varslet i APPen med en melding “Dårlig sensor-hudkontakt. Vennligst prøv å feste plasteret ordentlig på brystet”. Hvis du forsøker å feste
plasteret bedre ved å trykke det fast til huden men denne tilstanden fortsetter, vil
meldingen instruere deg om å avslutte undersøkelsen.
Advarsler
- I tilfeller hvor Bluetooth-kommunikasjonen mellom sensoren og smarttelefonen blir
avbrutt, vil dette bli varslet i APPen, og en alarmlyd vil startes i smarttelefonen. Når
smarttelefonen kommer tilbake innenfor rekkevidde, vil den normale Bluetooth-kommunikasjonen automatisk gjenopprettes. Dersom smarttelefonen er satt i stille modus
vil du ikke høre denne varsellyden.
- I tilfeller der sensoren oppdager lavt batteri, vil du bli varslet med en melding “Lavt
batteri. Avslutt den pågående undersøkelsen”.

Varsel om frakoblet sensor

Dersom du skulle bevege deg for langt bort fra mobiltelefonen slik at ECG247 hjertesensor ikke lenger har Bluetooth kommunikasjon med din mobiltelefonen, vil mobiltelefonen varsle deg med en varselmelding og varsel-lyd.
- Du bør da bevege deg i retning av mobiltelefonen, og det vil da automatisk bli gjenopprettet en
kommunikasjonen mellom hjertesensoren og mobiltelefonen.
- En slik situasjon kan oppstå om natten hvis du ligger på magen eller med ryggen til mobiltelefonen.
- Du kan om ønskelig skru av varsellyden ved å sette
mobiltelefonen i lydløs modus eller endre innstillinger for varsling fra ECG247 APP.
Dersom det fortsatt varsles om frakoblet sensor ca 1 minutt etter at du kom i nærheten av
telefonen, kan det ha oppstått et problem i Bluetooth kommunikasjonen. Du kan da trykke
på HJELP knappen og vil da få opp noen forslag til tiltak du kan forsøke. Se eventuelt nærmere tips i kapittel ”Feilsøkingsveiledning” på side 21.

Statiske elektrisitetsforstyrrelser fra klær

Unngå bruk av akryl / polyester i treningstøy, bruk helst plagg av bomull eller ull nærmest
brystet for å unngå statiske forstyrrelser av hjerte-signalene.
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Forsiktighetsregler

ECG247 Smart Sensor et medisinsk utstyrs- og programvareverktøy, i henhold til CE-forskriften og direktiv om medisinsk utstyr (93/42 / EEC).
• FORSIKTIG: Hvis du opplever en medisinsk nødsituasjon (smerter i brystet, nær besvimelse, ekstrem tretthet eller generelt ubehag), må du umiddelbart kontakte legen eller det lokale nødnummeret.
• Sensoren som er festet til brystet, skal være festet frem til du avslutter den pågående
opptaksperioden, normalt etter 3-7 dager.
• Det medisinske Elektrode-plasteret skal kun brukes en gang. Ikke skifte ut batteriet.
• Ikke plasser ECG247 Elektrode-plasteret på et område med hudskader, sår eller sårdannelser.
• Du kan fortsette med dine vanlige daglige aktiviteter. Sensoren tåler normal dusjing.
Ikke bruk vannstrålen fra dusjhodet direkte mot sensoren i lengre tid, og ikke senk eller dypp sensoren i vann. Ikke bruk sensoren i et badekar eller basseng.
• Hvis det klebrige Elektrode-plasteret skulle løsne på kantene på grunn av mye trening,
dusjing eller svette, kan du prøve å feste den løse delen på nytt, alternativt bruke et
vanlig plaster som et hjelpemiddel. Hvis det løsner over et større område og ikke kan
festes ordentlig til brystet, bør du avslutte opptaksperioden og fjerne Elektrode-plasteret fra brystet.
• I tilfeller der Elektrode-plasteret har mistet ordentlig hudkontakt, vil APPen gi brukeren en advarsel.
• Sensoren tåler de fleste fysiske aktiviteter. Det er imidlertid noen begrensninger for
tung trening og svette på overkroppen, noe som kan føre til at sensoren og Elektrode-plasteret mister kontakten og dermed gir forstyrrelser som kan gå utover det endelige resultatet.
• Sensoren har en “pasienthendelsesknapp”. Hvis du opplever ubehag eller uvanlige
hjerteslag under testperioden din, hold knappen inne i minst 5 sekunder. Forekomsten blir deretter lagret og merket som en pasientaktivert hendelse.
• Du må ta med deg mobiltelefonen hele tiden. Hold den innenfor en avstand på 10
meter fra sensoren på brystet. Du bør plassere den ved siden av sengen om natten.
• Husk å lade mobiltelefonen regelmessig, da kommunikasjonen med sensoren kan føre
til raskere utladning av batteriet sammenlignet med vanlig bruk.
• En advarsel vil bli gitt fra mobiltelefonen og ECG247 APPen, hvis mobiltelefonen mister Bluetooth-kontakt med sensoren, for å advare deg om å holde deg nærmere mobiltelefonen.
• ECG247 Smart Sensor inneholder radiosendere og må ikke brukes i områder der slikt
utstyr er forbudt.
• Sensoren skal ikke brukes til barn som veier mindre enn 10 kg.
• Sensoren skal ikke benyttes av personer med betydelig overvekt (BMI>40), pacemaker, defibrillator, gravide og i situasjoner med behov for bruk av ekstern defibrillator.
• Sensoren kan ikke brukes til å oppdage iskemi.
• FORSIKTIG: Når du starter ECG247 Smart Sensor for Bluetooth-sammenkobling med
mobiltelefonen, må du forsikre deg om at ingen andre sensorer i nærheten av deg
starter den samme sammenkoblingsprosessen, da dette kan føre til feil sensorkobling til mobiltelefonen.
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Bruk under flyreise

ECG247 Smart Sensor bruker Bluetooth Low Energy (BLE) kommunikasjon til smarttelefonen. Under flyreiser skal mobiltelefonen din settes i “Flymodus”. Normalt vil BLE-kommunikasjonen opprettholdes slik at Smart Sensoren fremdeles kan fungere ordentlig for å
oppdage hjerteslagene dine, men mobiltelefonen vil ikke kunne overføre oppdagede arytmiepisoder til den sikrede skytjenesten, og de detekterte arytmi situasjonene vil midlertidig
bli lagret i mobiltelefon. Så snart mobiltelefonen ikke lenger er i “Flymodus”, og du har mobildata tilkobling, vil de midlertidig lagrede arytmi situasjonene automatisk bli lastet opp til
den sikrede skylagrings tjenesten.
ECG247 Elektrode-plasteret inneholder et metallbatteri og ikke vil passere sikkerhetskontrollen på flyplassen. Du bør kontakte sikkerhetsvaktene for å ta en manuell sjekk.

ECG247 APP ikoner og funksjoner

ECG247 APPen vil ha en “hovedskjerm” for å informere brukeren om en pågående arytmi
test / undersøkelse. Dette er nærmere beskrevet i kapittel ”11. Kontroll
med en pågående undersøkelse” på side 10.
Du kan når som helst lukke dette APP-vinduet, ettersom APPen automatisk
kjører som en bakgrunns tjeneste og kommuniserer med ECG247 Smart
Sensor, og kan overføre eventuelle arytmier som blir oppdaget.
Det er tre forskjellige ikoner med ytterligere brukerinformasjon:
- Person-ikonet viser brukerprofilen og testresultatene
- ?-ikonet viser medisinsk informasjon om arytmier som kan oppdages av Smart Sensoren.
- EKG-ikonet gir tilgang til en skjerm for visning av sanntids EKG-opptak (ikonet er like under ?-ikonet)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) indikerer generering, forplantning og mottak av elektromagnetisk energi. Elektromagnetisk forstyrrelse kan oppstå og føre til at enheten oppfører seg på en uønsket måte.
ADVARSEL: ECG247 Smart Sensor er beregnet for bruk hjemme og utendørs. Hvis sensoren
brukes i sykehusmiljøer, bør det tas forholdsregler i områder der røntgenutstyr, MR-skanner,
PET-skanner eller elektrokirurgisk utstyr brukes.
ADVARSEL: ECG247 Smart Sensor skal ikke brukes nærmere enn 30 cm avstand fra annet
medisinsk utstyr.
ADVARSEL: ECG247 Smart Sensor skal ikke brukes under defibrillering, i slike tilfeller skal
sensoren fjernes helt fra brystet.
ADVARSEL: ECG247 Smart Sensor skal ikke brukes i nærheten av et annet radiofrekvent (RF)
overføringsutstyr som en mikrobølgeovn eller lignende husholdningsutstyr.
ADVARSEL: ECG247 Smart Sensor skal ikke dekkes av noen type metall eller ledende materialer.
ADVARSEL: Hvis ECG247 Smart Sensor påvirkes negativt av RF-forstyrrelser, kan overføring
av signaler mellom sensoren og mobiltelefonen med APPen bli påvirket. I slike tilfeller vil APPen gi brukeren en advarsel.
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Grunnleggende sikkerhet

ECG247 Smart Sensor bør håndteres forsiktig. Følgende forholdsregler bør tas når du monterer ECG247 Smart Sensor på ECG247 Elektrode-plasteret:
• IKKE prøv å bytte batteri, da batteriet i Elektrode-plasteret kun er til engangsbruk.
• Dersom Smart Sensoren og/eller Elektrode-plasteret er ødelagt, skal denne/disse byttes ut med en ny. Kontakt selskapet.
• IKKE prøv å åpne eller reparere sensoren.
• I tilfelle Smart Sensoren ikke kan kobles til mobiltelefonen under igangsetting av en ny
test, må du sjekke om den blå LED-lampen lyser og indikerer en sammenkoblingsprosess. Hvis sammenkoblingsprosessen ikke lykkes, må du kontrollere at Bluetooth-kommunikasjonen på mobilen er slått PÅ. Hvis sammenkoblingsprosessen fremdeles ikke
er vellykket, skal sensoren kobles fra og kobles til Elektrode-plasteret på nytt. Hvis
sammenkoblingsprosessen fremdeles ikke er vellykket, skal sensoren byttes ut med
en ny.
• I alle tilfeller av elektronisk svikt i Smart Sensoren, skal denne kildesorteres og erstattes av en ny.

Gjenbruk av ECG247 Smart Sensor

Du kan demontere Smart Sensoren fra Elektrode-plasteret ved å vri sensoren i retning mot
klokken, til det lille markeringshakket er i henhold til tegnet på den ulåste hengelåsen.
Rengjør Smart Sensoren med en fuktig desinfiserende klut. Vær forsiktig med å bruke vann
på sensoren.

ECG247 Smart Sensor vedlikehold

ECG247 Smart Sensor skal demonteres fra Elektrode-plasteret etter bruk og kan brukes på
nytt etter montering på et nytt ECG247 Elektrode-plaster.
ECG247 Smart Sensor skal rengjøres nøye etter bruk.
Det er ingen vedlikeholdsprosedyrer for ECG247 Smart Sensor utover rengjøring.
Forventet levetid for ECG247 Smart Sensor er 10 år avhengig av bruksfrekvens.

Kassering av ECG247-Elektrode-plasteret

Etter engangs bruk skal det medisinske klebrige plasteret kastes i henhold til de generelle
reglene for avfall i din kommune.
Bruk et lite verktøy for å ta ut litiumbatteriet og legg dette i en beholder for håndtering av brukte batterier. Kast det brukte batteriet
omgående. Hold det unna barn. IKKE svelg batteriet.
Metallklemmen under batteriet kastes som metallavfall. Resten av
Elektrode-plasteret kastes i det generelle husholdningsavfallet.
Figur 8 Fjern cellemyntbatteriet
før du kasserer elektroden
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Kassering av ECG247 Smart Sensor

Hvis du ikke trenger å bruke Smart Sensoren på nytt, bør den kastes.
Siden ECG247 Smart Sensor inneholder et elektronisk kretskort med komponenter, skal dette legges i en beholder for brukt elektronisk avfall
Figur 9 Smart Sensoren skal
kasseres som elektronisk avfall

Avinstallering av ECG247APP

Når du har avsluttet en undersøkelse kan du om ønskelig slette ECG247APPen fra din mobiltelefon. Vi anbefaler likevel at du fortsetter å ha den installert så lenge du ønsker å opprettholde din tilgang til ECG247 WEB og skytjenesten som har lagret dine data.
Husk at ECG247 Smart Sensor kan gjenbrukes, da starter du bare opp ECG247 APP og setter
sensoren sammen med et nytt ECG247 Elektrode-plaster.
Dersom det er en stund siden du har brukt ECG247 APPen, vil den ved oppstart sjekke mot
Appstore eller GooglePlay for nye versjoner og ved behov automatisk oppdatere APPen.
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Symboler og merkelapper

Etikettene til ECG247 Smart Sensor og ECG247 Elektrode-plasteret vil være merket med relevante symboler for korrekt håndtering. Følgende symboler og deres betydning er beskrevet:
Symboler brukt i emballasjen Betydning av symbolet
Utstyret samsvarer med nummerreferansen til autorisert utsteder av
CE- nummer.
BF klassifisert utstyr

Referer til bruksveiledningen

Gjenbrukbar (ECG247 Smart Sensor)

Ikke gjenbrukbar (ECG247 Elektrode-plaster)
Produksjonsdato

Utløpsdato
Lagringstemperatur

Lagringsfuktighet

Lagringstrykk

Skjør, håndter forsiktig
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Feilsøkingsveiledning

• ECG247 APPen lastes ned fra Google Play og AppStore. Vi anbefaler følgende versjoner
av smarttelefon / operativsystem som benytter Bluetooth og har mobil Internett-tilgang:
o
Android versjon 9.0 eller nyere.
o
iOS versjon 11 eller nyere. Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch
• ECG247 WEB krever bruk av en nettleser (Chrome, Safari, Firefox eller Edge).
• ECG247 Smart Sensor har en programvare som kan oppgraderes. I tilfelle tilgjengelige
oppgraderinger, vil APPen instruere deg om å laste ned en ny sensorprogramvare. Det
anbefales å følge retningslinjene for å få installert den nyeste programvareversjonen.
• Hvis ECG247 APPen ikke kobles ordentlig til ECG247 Smart Sensor, bør du prøve å starte
en ny test, og sørge for at den blå LED-en på sensoren lyser. Hvis ikke, plasser sensoren
på et flatt bord og prøv å trykke bestemt ned på midten av den sirkulære sensoren for å
aktivere PÅ-knappen for å koble sensoren til mobiltelefonen din. Hvis du fremdeles ikke
er i stand til å koble sensoren, må du fjerne sensoren fra Elektrode-plasteret, montere
den til Elektrode-plasteret igjen og prøve å starte en ny test.
• Hvis du beveger deg bort fra mobiltelefonen din, kan ECG247 Smart Sensor kobles fra
mobiltelefonen midlertidig og forårsake at oppdagede arytmier ikke blir lastet riktig opp
til den sikre skytjenesten. Som en advarsel vil mobiltelefonen gi en lydalarm. Så snart
du er innenfor Bluetooth-rekkevidden, kobles ECG247 Smart Sensor automatisk til igjen
til mobiltelefonen, og lydalarmen stopper. Hvis denne re-tilkoblingen mislykkes, skal du
stoppe den pågående testen. Mens ECG247 Elektrode-plasteret fremdeles er festet til
brystet, kan du prøve å demontere ECG247 Smart Sensor ved å vri sensoren mot klokken.
Monter deretter sensoren igjen ved å vri den med klokken og trykk på ON-knappen midt
på sensoren. På APPen starter du en ny test og kontrollerer at tilkoblingsprosessen av
Smart Sensoren er vellykket. Du kan nå fortsette testen som planlagt.
• Hvis mobiltelefonen din mister kontakten med teleoperatøren og du ikke har tilgang til
mobildata, vil APPen lagre oppdagede arytmiepisoder, og automatisk laste opp lagrede
data til den sikre sky baserte tjenesten så snart mobilentelefonen din har mobildata tilgang. Alternativt kan du prøve å koble mobilen din til internett via WiFi-tilkoblinger.
• I tilfelle ECG247 Elektrode-plasteret mister kontakten med huden din enten av fysiske
krefter fra klærne dine eller en uheldig bevegelse under søvn eller forårsaket av fuktighet når du tar en dusj, kan du prøve å forsiktig trykke Elektrode-plasteret tilbake på plass
eller trykke på den løse delen av Elektrode-plasteret til huden din. Normalt vil medisinsk
plaster feste seg til huden din hvis både plasteret og huden din er tørr.
• Hvis du må ta en flyreise, skal du sette mobiltelefonen i flymodus. Dette kan føre til at
ECG247 Smart Sensor midlertidig kobles fra mobiltelefonen. Du kan prøve å aktivere Bluetooth-kommunikasjonen på mobiltelefonen for tilkobling av sensoren på nytt. Husk at
ECG247 Smart Sensor har et metallbatteri inni og ikke vil passere sikkerhetskontrollen på
flyplassen. Du bør kontakte sikkerhetsvaktene for å ta en manuell sjekk.
• Når du gir ditt samtykke til at legen din kan få tilgang til testen din på ECG247 WEB-tjenesten, må du manuelt fortelle denne personen din sikkerhetskode som beskrevet i kapittel 10. Vær oppmerksom på at du vil motta en melding når denne personen skriver inn
sikkerhetskoden og prøver å få tilgang til dataene dine. I denne meldingen vil du se navnet på den personen, og du må trykke på godta på denne meldingen før vedkommende
får tilgang til dataene dine. Hvis vedkommende etter denne prosedyren fremdeles ikke
har tilgang, skal du gjenta prosedyren.
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Feilsøkings tips ved varsel om “Sensor er frakoblet”

Dette varsel er nærmere beskrevet i kapittel “Varsel om frakoblet sensor” på side 15.
Forsøk disse tiltak for å løse det oppståtte problemet:
1. Hold mobiltelefonen foran deg slik at den kan forsøke å gjenopprette kommunikasjonen.
2. Sjekk i mobiltelefonens instillinger at Bluetooth er slått på.
3. Sjekk at sensoren er riktig tilkoblet Elektrode-plasteret og ikke har løsnet fra dette.
4. Trykk kort på knappen i midten av sensoren. Dette vil starte en sammenkobling mellom
hjertesensoren og mobiltelefonen.
Dersom dette ikke hjelper, velg “STOPP TEST”. Du kan deretter starte en ny test fra hovedmenyen. Du trenger ikke å fjerne sensoren fra brystet før du starter ny test.
• Hvis du fortsatt ikke oppnår kontakt mellom hjertesensoren og mobiltelefonen, kan du
forsøke å vri ECG247 Smart Sensor mot urviseren til det åpne låsesymbolet, løfte opp
sensoren for deretter å sette den ned på Elektrode-plaster-delen pånytt og vri med urviseren til markør hakket kommer på linje med den låste hengelåsen slik dette er beskrevet
i punkt “3. Montering av ECG247 Smart Sensor på ECG247 Elektrode-plaster” på side
6.
• Du kan også forsøke å om-starte din mobiltelefon dersom det skulle oppstått et uventet
problem med Bluetooth kommunikasjonen.

Hurtig visning av dine EKG-kurver

Visningen av dine EKG-kurver som beskrevet på side 10 kan plutselig begynne å bevege
seg raskt over skjermen. Dette skyldes ikke at ditt hjerte har begynt å slå fortere, men skyldes at EKG247 Smart Sensor har oppdaget en type unormal hjerterytme. I disse tilfellene
hentes det frem 30 sekuder med lagrede data som ble tatt vare på i tidsrommet forut for
oppdagelsen av den unormale hjerterytmen. For at også disse dataene skal bli sendt opp i
den sikre skytjenesten må sensoreen i rask rekkefølge sende disse signalene til APPen. Dette
medfører at du et kort øyeblikk vil se disse signalene bli vist på skjermen i rask rekkefølge.
Men når sensoren er ferdig med dette og kommer tilbake til korrekt visning av tid, vil du igjen se at EKG-kurven vises i normal hastighet på skjermen.
Ved problemer som oppdages ved bruk av ECG247 Smart Sensor og ECG247 Elektrode-plasteret, kan du kontakte oss på e-post: ecg247@appsens.no
Du kan også finne mer informasjon og råd om bruk av hjertesensoren på våre web-sider.
10. november 2020
Appsens AS,
Bergshaven 17, 4790 LILLESAND, Norway https://appsens.no https://ecg247.com

ECG247 Norsk bruksanvisning

Link til iInnholdsfortegnelse

Side 22

