OVER DE APP FYSIOLOGIC DAGBOEKJE
U heeft een ECG-recorder (Holter) ontvangen om uw hartritme mee te
registreren. Daarnaast is u gevraagd uw activiteiten en klachten bij te
houden in een dagboek. Met de app Fysiologic Dagboekje kunt u heel
gemakkelijk uw dagboek bijhouden. Het enige wat u hoeft te doen is in de
app op de activiteit te tikken die u uitvoert. Ervaart u klachten, dan kunt u
die ook gemakkelijk aantikken. De app vult zelf de datum en het tijdstip in.
De gegevens worden automatisch naar Fysiologic verzonden.

OVER FYSIOLOGIC ECG SERVICES
Fysiologic registreert en analyseert elektrocardiogrammen (ECG’s) in opdracht
van huisartsen, specialisten en ziekenhuizen. Informatiebeveiliging vinden wij
heel belangrijk. De gegevens die u via de app met ons deelt worden via een
beveiligde verbinding naar ons verstuurd en volgens strenge procedures verwerkt. Wij zijn ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Kijk voor meer informatie op onze website: www.fysiologic.com.

HOE WERKT DE APP?
1. STARTEN
•

Download en installeer de app Fysiologic Dagboekje
via de App Store of Google Play op uw smartphone.

•

Scan vervolgens de QR-code die u bij de recorder ontvangt.

•

U wordt gevraagd aan te geven hoe laat uw ECG recorder gestart is.

2. INVOEREN
•

Open de app door op het icoon te tikken.

•

Tik op NIEUW RECORD en u ziet vier buttons: Datum, Tijdstip,
Activiteiten en Klachten.

•

Datum en tijdstip hoeft u niet in te vullen. Dit doet de app zelf.

•

Tik op de button ACTIVITEITEN. Kies de activiteit die
u wilt invoeren.

•

Bij klachten, eventueel tijdens een activiteit, tikt u op de
button KLACHTEN en kiest u de klacht(en) die u wilt invoeren.

3. OPSLAAN
•

Nadat u uw activiteit en klacht(en) heeft ingevoerd, tikt u op OPSLAAN.

•

U krijgt nu een overzicht van uw persoonlijke dagboek te zien.

•

Tik eventueel op NIEUW RECORD om meer activiteiten en klachten in te voeren.
Dit kan maximaal dertig keer.
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