
COALA® Heart Monitor Pro

FOLLOW YOUR HEART®

Coala Heart Monitor Pro Article number: 101

Följande komponenter ingår: Coala Pro, Coala charge station, Wall adapter 
och USB-cable, Coala cover and strap, Coala travel case och Coala Pro 
instruction card. 

Product Note 005012v01 Coala Life AB ©

EKG och 
algoritmer

Upplösning 1000 Hz, 24 bit. 3 elektroder som ej 
behöver bytas ut. Automatisk detektion och 
tolkningsstöd för 10 olika kategorier av arytmi. 

Digitalt 
stetoskop

Frekvensomfång 20 – 500 Hz. Patenterat 
piezoelektriskt membran.

Medicinsk
Klassning

CE Klass IIa, även godkänt för användning i 
hemmiljö.

Kompatibilitet Bluetooth koppling till de vanligaste smartphones. 
iPhone 5 ( iOS 8.x) och senare modeller samt 
Android 4.4 (KitKat) och senare.

Inloggning i 
Coala Care

Inloggning med BankID, Mobilt BankID eller 
lösenord.

Batteri Uppladdningsbart. Räcker till minst 40 mätningar.

För effektiva, digitala och enkla 
arytmiutredningar i vardagslivet. 
Coala Pro är en ny digital lösning för hjärtutredningar i vardagslivet. Utvecklad 
för vården med individen i fokus. Obegränsad användning när och var man 
vill. Patienten screenar sig själv genom regelbundna 1-minutsmätningar samt 
vid upplevda arytmibesvär. Lämplig utredningsperiod avgörs av vårdgivare, 
systemet har inga begränsningar. Coala Pro möjliggör screening för t ex 
förmaksflimmer, vård på distans och effektiva arytmiutredningar. 

Enkel att använda med både tum- och bröst EKG. 
Coala Pro tar både 30 sekunders bröst- och tum-EKG för att maximera 
noggrannheten i mätningen. Bröst-EKG underlättar också upptäckt av 
förkommande fladder. Coala Pro detekterar automatiskt 10 olika 
arytmidiagnoser, inkl normalt, baserat på algoritmer som utvecklats och 
validerats i Sverige. I Coala finns även ett integrerat digitalt stetoskop som 
synkront med EKG fångar hjärtljudet, för senare auskultation.

Obegränsad användning och enkel administration.
Med Coala Pro finns ingen begränsning i antal patienter eller mätningar, allt 
sparas säkert och säkert i molnet och nås i realtid via Coala Care portalen. 
Coala Care Portalen är ett webbaserat system som ger vårdgivare enkel 
tillgång till data från vilken uppkopplad dator som helst. Enkelt att lägga upp 
nya patienter, tolka data och överföra PDF till patientjournalsystem.

Mångfaldigt prisbelönad. Utvecklad och tillverkad i Sverige.
Coala Life AB är bolaget bakom Coala Pro. Systemet är ett mångfaldigt 
prisbelönat, patentskyddat och medicintekniskt godkänt. Allt är designat, 
utvecklat och tillverkat i Sverige. För mer info, se www.coalalife.com.
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