
ECG GEMAAKT SEPTEMBER  6, 2021,11:15 AM

ECG ONTVANGEN SEPTEMBER  6, 2021,11:17 AM
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Mannelijk - 46 Jaar oud

Niet-roker

ACTIVITEITSNIVEAU

NIET ACTIEF

MEDICATIES

Geen medicaties opgegeven

MEDISCHE AANDOENINGEN

Geen medische aandoeningen

opgegeven

STABIEL
Geen ECG-afwijking
waargenomen. Als u
medische symptomen of
zorgen hebt, moet u
onmiddellijk contact met uw
arts opnemen.

Klinische analyse geleverd door:

SEPTEMBER  6, 2021,11:37 AM

RESULTATEN

HARTSLAG: NORMAAL
De normale hartslag in rust ligt tussen de 60 en 99 slagen per minuut. Uw hartslag is binnen de
normale grenzen.

SINUSRITME
Uw hart klopt normaal en is in sinusritme met een snelheid tussen 60 en 99 slagen per minuut.

GEEN VENTRICULAIRE ECTOPISCHE HARTSLAGEN WAARGENOMEN
Een ventriculaire ectopische (VE) hartslag is een extra slag die in het onderste deel van het hart
ontstaat. U hebt er geen en dat is volkomen normaal.

GEEN ATRIALE ECTOPISCHE HARTSLAGEN WAARGENOMEN
Een atriale ectopische hartslag (AE) is een extra slag die in het bovenste deel van het hart ontstaat.
U hebt er geen en dat is volkomen normaal.

NORMAAL QRS-PATROON
De QRS-morfologie geeft aan hoe het onderste gedeelte van het hart (de ventrikels) samentrekt. U
bent binnen de normale grenzen

SYMPTOMEN OP HET MOMENT VAN OPNAME
Chest pain

VOLLEDIGE BEKENDMAKING Gemeten hartslag: 64spm

I - 11:15:54 AM - 5 div/sec, 2 div/mV

I - 11:16:04 AM - 5 div/sec, 2 div/mV

Dit testresultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging van medisch advies. Raadpleeg een arts als u lijdt of denkt te lijden aan een medische
aandoening. Dit apparaat detecteert of meet niet alle veranderingen in hartslag, hartritme of hartgolfvorm, met name die verband houden met
ischemische hartaandoeningen.

Dit rapport is uitsluitend gebaseerd op de ECG-opname die voor analyse is ingediend. Medische aandoeningen, symptomen en activiteiten worden
niet in aanmerking genomen, maar worden geregistreerd om uw arts te helpen bij het stellen van een diagnose. Het advies is gebaseerd op een
normale volwassen populatie.

De informatie van de AliveCor-hartmonitor, de klinische analyse en het rapport zijn nuttige hulpmiddelen bij de zelfevaluatie door de gebruiker, maar
zijn niet bedoeld als vervanging van volledige ECG-onderzoeken met 12 afleidingen of medische evaluaties door uw eigen arts.
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I - 11:16:14 AM - 5 div/sec, 2 div/mV

Dit testresultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging van medisch advies. Raadpleeg een arts als u lijdt of denkt te lijden aan een medische
aandoening. Dit apparaat detecteert of meet niet alle veranderingen in hartslag, hartritme of hartgolfvorm, met name die verband houden met
ischemische hartaandoeningen.

Dit rapport is uitsluitend gebaseerd op de ECG-opname die voor analyse is ingediend. Medische aandoeningen, symptomen en activiteiten worden
niet in aanmerking genomen, maar worden geregistreerd om uw arts te helpen bij het stellen van een diagnose. Het advies is gebaseerd op een
normale volwassen populatie.

De informatie van de AliveCor-hartmonitor, de klinische analyse en het rapport zijn nuttige hulpmiddelen bij de zelfevaluatie door de gebruiker, maar
zijn niet bedoeld als vervanging van volledige ECG-onderzoeken met 12 afleidingen of medische evaluaties door uw eigen arts.
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