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 نبذة عن إرشادات االستخدام .1
 

--  

 الرموز 1.1

 المستخدمة في إرشادات االستخدامالرموز 

 الوصف االسم الرمز

 

 تنبیھات
المحتوى الذي یجب علیك اتباعھ لتجنب أي مشكلة أو قیاس غیر دقیق ناتج عن إساءة استخدام  تحدید

 .Samsung Health Monitorتطبیق 

 

 Samsung Health Monitorالشركة المصنعة لتطبیق  الشركة المصنعة

 

 إرشادات االستخدامراجع 
إلى أن المستخدم یجب أن یقرأ إرشادات االستخدام بعنایة قبل استخدام المنتج الستخدامھ بشكل  إشارة

 صحیح

 

 معلومات الممثل المعتمد لالتحاد األوروبي. الممثل المفوض

 Samsung Health Monitorالرموز المستخدمة في تطبیق 

 . Samsung Health Monitorقد یتم تغییر الرموز المستخدمة في تطبیق 

 الوصف االسم الرمز

 

 تنبیھات
المحتوى الذي یجب علیك اتباعھ لتجنب أي مشكلة أو قیاس غیر دقیق ناتج عن إساءة استخدام  تحدید

 Samsung Health Monitorتطبیق 

 

 تنبیھات
المحتوى الذي یجب علیك اتباعھ لتجنب أي مشكلة أو قیاس غیر دقیق ناتج عن إساءة استخدام  تحدید

 Samsung Health Monitorتطبیق 

 

متوسط سرعة ضربات 
 القلب

 .القلب كھربیة مخطط قیاس أثناء في القلب ضربات سرعة متوسط إلى إشارة

 

 إرشادات االستخدام المقدمة في شكل إلكتروني 1.2

في شكل إلكتروني وتتوفر في التطبیق نفسھ وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بھ على  Samsung Health Monitorتتوفر إرشادات استخدام تطبیق 
samsung.com. 

 الرسمي في بلدك.  Samsungإذا كنت بحاجة إلى نسخة مطبوعة من إرشادات االستخدام، یمكنك طلبھا عن طریق االتصال بمركز دعم 

 الغرض المقصود .2
 

ً ھو تطبیق طبي لألجھزة المحمولة  Samsung مخطط كھربیة القلب من تطبیق  Samsung Galaxyیعمل على ھاتف وساعة  غیر موصوف طبیا
 1السلك متوافقین. یھدف التطبیق إلى إنشاء مخطط كھربیة القلب أحادي القناة وتسجیلھ وتخزینھ ونقلھ وعرضھ، وھو مشابھ لمخطط كھربیة القلب ذي 

دید نظم القلب؛ ولیس عاماً أو أكثر. یُصنف التطبیق اآلثار القابلة للتصنیف بأنھا إما رجفان أذیني أو نظم جیبي بھدف المساعدة في تح 22للبالغین بعمر 
لب الغرض من التطبیق أن یحل محل الطرق التقلیدیة للتشخیص أو العالج. ھذا التطبیق غیر مخصص للمستخدمین الذین یعانون من اضطراب نظم الق
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دون استشارة اختصاصي رعایة المعروفة األخرى، ویجب على المستخدمین عدم تفسیر الحالة أو اتخاذ أي إجراء سریري بناًء على الناتج من الجھاز من 
یانات یمكن صحیة مؤھل. یمكن استخدام مخطط كھربیة القلب وتصنیف نظم القلب من قِبل المستخدمین المصابین بالرجفان األذیني أو غیر المصابین بھ كب

 مشاركتھا مع اختصاصي رعایة صحیة مؤھل. 

 موانع االستعمال .3
 

 عاماً.  22ذا كان عمرك أقل من إ مخطط كھربیة القلبال تستخدم تطبیق 

 إذا كان لدیك منظم ضربات قلب مغروس، أو مزیل رجفان قلبي مغروس، أو أي أجھزة إلكترونیة أخرى مغروسة.  مخطط كھربیة القلبال تستخدم تطبیق 

 ني.إذا كنت تعاني من أي حالة اضطراب نظم القلب بخالف الرجفان األذی مخطط كھربیة القلبال تستخدم تطبیق 

 تنبیھات .4
 

 
 من تسجیل قیاسات دقیقة.  مخطط كھربیة القلبیُرجى اتباع التنبیھات المدرجة أدناه. إذا لم تلتزم بھا، فقد ال یتمكن تطبیق 

 

 تشخیص الحاالت القلبیة أو اكتشاف عالمات النوبة القلبیة. خطط كھربیة القلبمال یمكن لتطبیق 

 

إلى أن یحل محل الطرق التقلیدیة للتشخیص أو العالج من قبل اختصاصي رعایة صحیة مؤھل. إذا  القلبخطط كھربیة مال یھدف تطبیق 
 كنت تعتقد أنك تعاني من حالة طبیة طارئة، اتصل بخدمات الطوارئ المحلیة على الفور.

 

 ال تغیّر األدویة أو الجرعات التي تتناولھا من دون استشارة الطبیب المتابع لك أوالً.

 

من دون استشارة اختصاصي رعایة صحیة مؤھل  خطط كھربیة القلبمسریریاً بناًء على قیاسات تطبیق  ال تفسر أي حالة أو تتخذ إجراءً 
 أوالً.

 

 یجب عدم إجراء قیاسات تخطیط كھربیة القلب في أثناء ممارسة أي نشاط بدني.

 

قریبة من حقول كھرومغناطیسیة قویة (على سبیل المثال،  Galaxy Watchال تأخذ قیاسات مخطط كھربیة القلب عندما تكون ساعة 
 ) أو األشعة السینیة، واألنظمة الكھرومغناطیسیة لمكافحة السرقة، وأجھزة الكشف عن المعادن).MRIأجھزة التصویر بالرنین المغناطیسي (

 

بر البلوتوث في إعداد خاص (في المنزل). ال یُوصى بإجراء ع Galaxy watchوساعة  Galaxyألسباب أمنیة، علیك دائماً إقران ھاتف 
 اإلقران في مكاٍن عام

 

 ال تأخذ قیاسات مخطط كھربیة القلب في أثناء إجراء طبي (على سبیل المثال، أثناء الجراحة أو إجراءات إزالة الرجفان الخارجیة).

 

 خارج الظروف التالیة:  Galaxy Watchال تأخذ قیاسات مخطط كھربیة القلب عندما تكون ساعة 

 درجة مئویة 40 – 12درجة فھرنھایت/ 104 – 54درجة الحرارة:  •
 % رطوبة نسبیة90 -% 30الرطوبة:  •

 

 تأكد من أن اإلصبع المستخدم لتسجیل مخطط كھربیة القلب مكشوف وغیر مصاب بأي كدمات أو ندبات أو جروح.
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خطط كھربیة مھناك بعض الحاالت الفسیولوجیة التي یمكن أن تمنع وجود إشارة قویة لدى بعض األشخاص بدرجة كافیة لیكتشفھا تطبیق 
 ویحللھا. القلب

 

 البدء .5
 

. یمكن الوصول إلى التطبیق Galaxy Watch (Tizen)وتطبیق ساعة  Galaxy (Android)من تطبیق ھاتف  مخطط كھربیة القلبیتكون تطبیق 
أو إصدار  Tizen 4.0.0.8بإصدار  Galaxy Active2استخدام  مخطط كھربیة القلب. یتطلب تطبیق Samsung Health Monitorعبر تطبیق 

 أو إصدار أحدث.  Android Nougatیعمل بنظام  Galaxyمقترنة بھاتف  Galaxy Active2أحدث، أو طراز ساعة أحدث من 

 باستخدام البلوتوث.  Galaxyبھاتف  Galaxy Watchقران ساعة تأكد من إ .1
واتبع اإلرشادات التي  Samsung Health Monitorلدیك، افتح تطبیق  Galaxyمثبتاً على ھاتف  مخطط كھربیة القلبإذا كان تطبیق  .2

 تظھر على الشاشة إلعداد ملف التعریف الخاص بك. 

 Galaxyمن متجر  Samsung Health Monitorلدیك، علیك تثبیت تطبیق  Galaxyمثبتاً على ھاتف  مخطط كھربیة القلبإذا لم یكن تطبیق 
Store  ثم تثبیت آخر تحدیث لبرنامجGalaxy Wearable بعد تثبیت التحدیث، افتح تطبیق .Samsung Health Monitor  واتبع إرشادات

 اإلعداد التي تظھر على الشاشة.

 Galaxy Watchتسجیل تخطیط القلب الكھربائي باستخدام ساعة .  6
 

  لدیك. Galaxy Watchعلى ساعة  Samsung Health Monitorافتح تطبیق  .1
  على معصمك. Galaxy Watchتأكد من إحكام تثبیت ساعة  .2
 ثانیة. 30لمدة  Galaxy Watchة على مفتاح الشاشة الرئیسیة لساع برفقأرح ساعدیك على طاولة ثم ضع طرف إصبع من الید األخرى  .3

عند انتھاء عملیة التسجیل، ستظھر نتائج تخطیط القلب الكھربائي  بإجراء القیاس. Galaxy Watchابق ساكناً وال تتحدث في أثناء قیام ساعة 
الشاشة الرئیسیة إلى إیقاف على مفتاح الشاشة الرئیسیة في أثناء التسجیل؛ حیث سیؤدي الضغط على مفتاح ال تضغط  مالحظة: على ساعتك.

  التسجیل.
) وعلى شاشة (إضافة Addإذا كنت تعاني من أعراض، انقر على  قم بالتمریر ألعلى وألسفل لرؤیة نتیجة تخطیط القلب الكھربائي. .4

Symptoms (األعراض).ثم انقر على  ، قم بالتمریر عبر القائمة وانقر على كل عارض تعاني منھSave (حفظ) عراض إلى إلضافة األ
  .(النتائج) Resultsتقریر تخطیط القلب الكھربائي والعودة إلى شاشة 

یمكنك مراجعة تقریر تخطیط القلب الكھربائي في تطبیق تخطیط القلب الكھربائي  .(البدء) Startللعودة إلى شاشة  (تم) Doneانقر على  .5
 الھاتف باستخدام البلوتوث)(یرجى المالحظة أن المزامنة تتطلب اقتران الساعة و على ھاتفك.

 لدیك Galaxyمراجعة تقاریر مخطط كھربیة القلب على ھاتف  .7
 

 . PDFالمقترن حیث یتم إنشاء تقریر بتنسیق  Galaxyبعد إجراء مخطط كھربیة القلب، تتم مزامنة بیانات مخطط كھربیة القلب مع ھاتف 

 لدیك.  Galaxyعلى ھاتف  Samsung Health Monitorافتح تطبیق  .1
لالطالع  (عرض السجل) View historyانقر على الصورة المصغرة لالطالع على أحدث تقریر لمخطط كھربیة القلب لدیك، أو انقر على  .2

 على جمیع التقاریر المتاحة. 

 قد تحصل على أي من النتائج األربعة التالیة: 

• Sinus Rhythm (النظم الجیبي)—  ینبض في أثناء التسجیل بإیقاع منتظم بسرعة ضربات قلب تتراوح من تعني ھذه النتیجة أن القلب كان
 ضربة في الدقیقة.  100إلى  50

o ال تضمن نتیجة النظم الجیبي أنك ال تعاني من اضطراب نظم القلب أو أي حالة صحیة أخرى. إذا كنت تشعر بأنك لست على تنبیھ :
 ما یرام، اتصل بالطبیب المتابع لك 

• Atrial Fibrillation (الرجفان األذیني)—  تعني ھذه النتیجة أن القلب كان ینبض في أثناء التسجیل بإیقاع غیر منتظم بسرعة ضربات قلب
 ضربة في الدقیقة. إذا حصلت على ھذه النتیجة، اتصل بالطبیب المتابع لك للحصول على التوجیھ.  120إلى  50تتراوح من 
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• Inconclusive (غیر قاطع)— ة أنھ ال یمكن تصنیف تسجیل مخطط كھربیة القلب ألن سرعة ضربات القلب كانت مرتفعة تعني ھذه النتیج
صل للغایة أو منخفضة للغایة، أو أن نظم القلب لم یكن یمثل الرجفان األذیني أو النظم الجیبي. إذا حصلت على ھذه النتیجة بشكل متكرر، ات

 بالطبیب المتابع لك. 
o  الحاالت التي تؤدي إلى نتیجةInconclusive (غیر قاطع)  

  أو ضربة في الدقیقة (سرعة ضربات القلب منخفضة*)، 50كانت سرعة ضربات القلب في أثناء التسجیل أقل من  
  ضربة في الدقیقة (سرعة ضربات القلب مرتفعة**) ولم تكن تمثل الرجفان  100كانت سرعة ضربات القلب أكثر من

  أواألذیني، 
  أوالنظم الجیبي أو الرجفان األذیني، لم یكن نظم القلب یمثل  
  ضربة في الدقیقة 120كان نظم القلب یمثل الرجفان األذیني وكانت سرعة ضربات القلب أكثر من  

االت نة أو ح* قد یكون انخفاض سرعة ضربات القلب أمراً طبیعیاً، مثل لدى الریاضیین المدربین جیداً. كما یمكن أن تحدث ھذه الحالة بسبب أدویة معی
  مرتبطة بنشاط كھربائي غیر طبیعي داخل القلب.

یكون ذلك  ** قد یكون ارتفاع سرعة ضربات القلب أمراً طبیعیاً، مثل في أثناء ممارسة التمارین الریاضیة أو حاالت اإلجھاد العاطفي. كما یمكن أن
  بما في ذلك الرجفان األذیني أو اضطرابات نظم القلب األخرى.استجابة من الجسم للجفاف أو الحمى أو العدوى أو غیرھا من الحاالت األخرى، 

• Poor Recording (سوء تسجیل)— لم یتمكن من تحلیل البیانات. یحدث سوء التسجیل  مخطط كھربیة القلبتعني ھذه النتیجة أن تطبیق
لجلد في معصمك أو إصبعك. إذا حصلت بشكل كاٍف ل Galaxy Watchعادةً بسبب تحرك الجسم في أثناء التسجیل أو عدم مالمسة ساعة 

 " أعالهGalaxy Watchعلى ھذه النتیجة بشكل متكرر، راجع "تسجیل مخطط كھربیة القلب باستخدام ساعة 

 السالمة واألداء .8
 

 544في اكتشاف النظم الجیبي والرجفان األذیني في تسجیالت مخطط كھربیة القلب لدى  مخطط كھربیة القلبتم فحص دقة االختبار السریري لتطبیق 
بتصنیفات نظم القلب التي أجراھا أطباء القلب المعتمدون من المجلس باستخدام  مخطط كھربیة القلبمشاركاً. تمت مقارنة تصنیفات نظم القلب في تطبیق 

% في 100% في اكتشاف الرجفان األذیني ودقة بنسبة 98.1حساسیة بنسبة  مخطط كھربیة القلببیق قطباً. كان لدى تط 12مخطط كھربیة القلب ذي 
 تصنیف النظم الجیبي لجمیع التسجیالت القابلة للتصنیف. 

الت، فإن حساسیة % من تسجیالت مخطط كھربیة القلب إما غیر قاطعة أو سیئة. إذا تم تضمین كل ھذه التسجی16.8خالل التجارب السریریة، كانت نسبة 
%. قد تزید نسبة التسجیالت غیر القاطعة والسیئة في الواقع 82.5% ونسبة جودة اكتشاف النظم الجیبي ھي 87.1ھي  مخطط كھربیة القلبتطبیق 
 الفعلي. 

)، ومدة مقیاس PR ،RRالخاص بمخطط كھربیة القلب مع مخطط كھربیة القلب القیاسي أحادي القطب للفترات األساسیة ( PDFتمت مقارنة تقریر 
QRS .والسعة. لم یتم اإلبالغ عن أي آثار عكسیة خالل ھذه التجربة السریریة 

. كان الموقع السریري مسؤوالً عن تحدید دقة 2020وأبریل  2019* مالحظة: استناداً إلى الدراسة التي أجرتھا إحدى المنشآت في الفترة بین سبتمبر 
 عاماً من ھذه الدراسة 22قیاس اضطراب النظم. تم استبعاد المرضى الذین تقل أعمارھم عن 

 استكشاف األخطاء وإصالحھا. 9
 

  الممكنة.إذا واجھتك مشاكل في استخدام تطبیق تخطیط القلب الكھربائي، راجع الجدول أدناه لمعرفة الحلول 
 

  الحل  المشكلة
ال یمكنني تفعیل میزة تخطیط القلب 

 Samsungالكھربائي في 
Health Monitor على ھاتفي 

 تأكد من أن تطبیق تخطیط القلب الكھربائي معتمد لالستخدام في بلدك. •
  .Samsung Health Monitorتأكد من وجود اتصال خلوي مفعّل عند تفعیل تطبیق  •

ال یمكنني العثور على تطبیق تخطیط 
القلب الكھربائي على ساعة 

Galaxy Watch. 

یتطلب تطبیق تخطیط القلب  متوافقة مع تطبیق تخطیط القلب الكھربائي. Galaxy Watchتحقق من أن ساعة 
أو إصدار أحدث، أو طراز ساعة أحدث من  Tizen 4.0.0.8بإصدار  Galaxy Active2الكھربائي استخدام 

Galaxy Active2  مقترنة بھاتفGalaxy  یعمل بنظامAndroid Nougat .أو إصدار أحدث  
على الھاتف  Samsung Health Monitorمتوافقة، قم بتثبیت تطبیق  Galaxy Watchإذا كانت ساعة 
 ).MRإلى أحدث إصدار صیانة ( Galaxy Wearableوترقیة برنامج 
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ال یمكنني تسجیل تخطیط القلب 
 ي الخاص بيالكھربائ

 
یمكن أن یتسبب جفاف أو برودة الجلد أو عدم مالمسة الجلد بشكل كاٍف أو كثافة الشعر في الرسغ أو الضغط على 

مفتاح الشاشة الرئیسیة أو حركة المستخدم في إیقاف تطبیق تخطیط القلب الكھربائي، أو عدم بدء التسجیل، أو إیقاف 
  التسجیل.

 
  ربائي:قبل إجراء تخطیط القلب الكھ

 ضع بعض اللوشن المرطب على یدیك ومعصمك. •
 وافرك معصمك برفق لتدفئة الجلد. Galaxy Watchإذا كانت یداك وذراعاك باردتین، انزع ساعة  •

 وحاول تسجیل تخطیط القلب الكھربائي مرة أخرى. Galaxy Watchأعد ارتداء ساعة 
  مرفقك لمالمسة الجلد أكثر. حاول ارتداء الساعة بعیداً قلیالً عن عظمة المعصم تجاه •

  في أثناء عملیة التسجیل، تأكد من

 أن ساعدیك مستندان على طاولة. •
 أن طرف إصبعك یغطي مفتاح الشاشة الرئیسیة بالكامل. •
 عدم تحریك ذراعیك أو التحدث. •
 أنك ال تضغط على مفتاح الشاشة الرئیسیة. •
  ثانیة للقیام بالتسجیل. 30 على مفتاح الشاشة الرئیسیة لمدة برفقأن إصبعك یستقر  •

أعد تشغیل ساعة  إذا استمر إیقاف تطبیق تخطیط القلب الكھربائي بمجرد فتحھ، فقد تكون ھناك مشكلة في البرنامج.
Galaxy Watch .وحاول مرة أخرى  

إشارة  إذا كنت ال تزال غیر قادر على تسجیل التخطیط بنجاح، فقد یرجع ذلك إلى أنھ یتعذر على الساعة اكتشاف
 قویة بما یكفي لتسجیل تخطیط القلب الكھربائي لدیك.

ال أرى نتائج تخطیط القلب الكھربائي 
 Samsung Healthفي تطبیق 
Monitor. 

 Galaxyبواسطة تطبیق  Galaxyعبر البلوتوث، مع ھاتف  Galaxy Watchتأكد من إقران ساعة 
Wearable.  إذا كنت ال تزال ال ترى النتائج، حاول مزامنة البیانات عن طریق النقر علىSync (مزامنة)  في

 الزاویة العلویة الیمنى.

أحصل بشكل متكرر على نتیجة 
 (تسجیل سيء).

قد تكون نتیجة (تسجیل سيء) بسبب "تشویش" في اإلشارة من جّراء اتساخ المستشعرات، أو نقص الرطوبة، أو 
  مالمسة الجلد بشكٍل كاٍف، أو حركة المستخدم في أثناء قیاس تخطیط القلب الكھربائي.عدم 

 نّظف الجزء الخلفي من الساعة، والمعصم الذي تالمسھ الساعة وطرف اإلصبع الذي تستخدمھ للقیاس. •
مثبتة بإحكام على معصمك، وأرح ساعدیك على طاولة، ثم قم  Galaxy Watchتأكد من أن ساعة  •

 بإجراء تخطیط القلب الكھربائي.
 حاول ارتداء الساعة بعیداً قلیالً عن عظمة المعصم تجاه مرفقك لمالمسة الجلد أكثر. •
ھناك بعض الحاالت الفسیولوجیة التي یمكن أن تمنع وجود إشارة قویة لدى بعض األشخاص بدرجة  •

 كتشفھا تطبیق تخطیط القلب الكھربائي ویحللھا.كافیة لی

أحصل بشكل متكرر على نتیجة (غیر 
 حاسمة).

  إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حالة طبیة طارئة، اتصل بخدمات الطوارئ على الفور.

قد تكون نتیجة (غیر حاسمة) ناتجة عن ارتفاع أو انخفاض محتمل في سرعة ضربات القلب أو أي  •
  ي نظم القلب بخالف الرجفان األذیني أو النظم الجیبي.اضطراب آخر ف

o  قد یكون ارتفاع سرعة ضربات القلب أمراً طبیعیاً، مثل في أثناء ممارسة التمارین الریاضیة
كما یمكن أن یكون ذلك استجابة من الجسم للجفاف أو الحمى أو  أو حاالت اإلجھاد العاطفي.

بما في ذلك الرجفان األذیني أو اضطرابات نظم العدوى أو غیرھا من الحاالت األخرى، 
دقائق وحاول إجراء تخطیط القلب الكھربائي مرة  10-5ابق ساكناً لمدة  القلب األخرى.

 أخرى.
ضربة في الدقیقة  120یمكن أن تكون نتیجة (غیر حاسمة) ناتجة عن سرعة ضربات القلب أكثر من  •

 ونظم القلب بھ رجفان أذیني.

  نتیجة (غیر حاسمة) بشكل متكرر، اتصل بالطبیب المتابع لك.إذا حصلت على 
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یظھر الشكل الموجي لتخطیط القلب 
  الكھربائي رأساً على عقب.

یُرجى التحقق من ضبط معصمك وتحدید  قد یكون الشكل الموجي المقلوب ناتجاً عن تحدید المعصم بشكل خاطئ.
 .المعصم الذي تم تسجیل تخطیط القلب الكھربائي منھ

 یُعاد ضبط اتجاه المعصم إلى الیسار
یُرجى التحقق من ضبط  .Wear OSیُعاد ضبط اتجاه المعصم إلى الضبط االفتراضي (على الیسار) بعد تحدیث 

 معصمك وتحدید المعصم الذي تم تسجیل تخطیط القلب الكھربائي منھ.
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1. About this Instructions for Use 
 

1.1 Symbols 

Symbols used in the this Instructions for Use 

Symbol Name Description 

 

Cautions 

Indicate content that you must follow to 
avoid any problem or inaccurate 
measurement resulted from misuse of the 
Samsung Health Monitor application. 

 

Manufacturer 
Indicate manufacturer of the Samsung 
Health Monitor 

 

Consult 
instructions 
for use 

Indicate that user shall read instructions for 
use carefully to use the product properly 
before use 

 

Authorised 
representative 

Indicate information of authorized 
representative for EU. 

Symbols used in the Samsung Health Monitor 

The symbols used in the Samsung Health Monitor can be changed.  

Symbol Name Description 

 

Cautions 
Indicate content that you must follow to avoid any problem or 
inaccurate measurement resulted from misuse of the Samsung Health 
Monitor application 

 

Cautions 
Indicate content that you must follow to avoid any problem or 
inaccurate measurement resulted from misuse of the Samsung Health 
Monitor application 

 

Average heart rate Indicate average heart rate during ECG measurement. 

 

1.2 Instructions for Use provided in Electronic form 

The Instructions for Use of the Samsung Health Monitor is provided in electronic form and is available in the 
Samsung Health Monitor application and on its web site within samsung.com. 
If you need Instructions for Use in paper form, you can request by calling at the Official Samsung Support 
center in your country.  
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2. Intended Purpose 
 

The Samsung ECG Application is an over-the-counter (OTC) software-only, mobile medical application 
operating on a compatible Samsung Galaxy Watch and Phone. The app is intended to create, record, store, 
transfer, and display a single channel electrocardiogram (ECG), similar to a Lead I ECG for adults 22 years 
and older. Classifiable traces are labeled by the app as either atrial fibrillation (AFib) or sinus rhythm with the 
intention of aiding heart rhythm identification; it is not intended to replace traditional methods of diagnosis or 
treatment. The app is not intended for users with other known arrhythmias and users should not interpret or 
take clinical action based on the device output without consultation of a qualified healthcare professional. 
The ECG and rhythm classification may be used by users with or without known AF as data that may be 
shared with a qualified healthcare professional.  

3. Contraindications 
 

DO NOT use the ECG App if you are younger than 22 years old.  

DO NOT use the ECG App if you have an implanted pacemaker, implanted cardiac defibrillator, or other 
implanted electronic devices.  

DO NOT use the ECG App if you have known arrhythmia other than Atrial Fibrillation. 

4. Cautions 
 

Please follow the Cautions listed below. If you do not follow them, the ECG App may not be able to record 
accurate measurements.  
 

 

The ECG App cannot diagnose cardiac conditions or look for signs of a heart attack. 

 

The ECG App is not meant to replace traditional methods of diagnosis or treatment by a qualified 
healthcare professional. If you think you are having a medical emergency, contact your local 
emergency services immediately. 

 

DO NOT change your medications or dosage without first consulting your doctor. 

 

DO NOT interpret or take clinical action based on the ECG App measurements without first 
consulting with a qualified healthcare professional. 

 

DO NOT take ECG measurements during any physical activity. 

 

DO NOT take ECG measurements when the Galaxy Watch is close to strong electromagnetic 
fields (for example, magnetic resonance imaging (MRI) or X-Ray equipment, electromagnetic anti-
theft systems, and metal detectors). 

 

For security reasons, always pair the Galaxy phone and Galaxy watch via Bluetooth in a private 
(home-based) setting. It is NOT recommended that pairing be done in a public space 
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DO NOT take ECG measurements during a medical procedure (for example, surgery or external 
defibrillation procedures). 

 

DO NOT take ECG measurements when the Galaxy Watch is outside of the following conditions:  

• Temperature: 54 oF – 104 oF/12 oC – 40 oC 
• Humidity: 30% – 90% relative humidity 

 

Make sure that the finger used to record the ECG is uncovered and free of any bruises, scars, or 
cuts. 

 

Certain physiological conditions can prevent some people from having a strong enough signal for 
the ECG App to detect and analyze. 

 

5 Getting Started 
 

The ECG app is consisting of Galaxy phone app (ECG-Android) and Galaxy Watch app (ECG-Tizen). The 
app can be accessed via Samsung Health Monitor application. The ECG App requires a Galaxy Active2 with 
Tizen version 4.0.0.8 or later, or a later Watch model than the Galaxy Active2 that is paired with a Galaxy 
phone running Android Nougat or later.  

1. Make sure that your Galaxy Watch is paired with your Galaxy phone using Bluetooth.  
2. If the ECG App is installed on your Galaxy phone, open the Samsung Health Monitor app and follow 

the onscreen instructions to set up your profile.  

If the ECG App is not installed on your Galaxy phone, install the Samsung Health Monitor App from the 
Galaxy store and then install the latest update of the Galaxy Wearable software. After installing the update, 
open the Samsung Health Monitor application and follow the onscreen set-up instructions. 

6. Recording an ECG Using Your Galaxy Watch 
 

6. Open the Samsung Health Monitor application on your Galaxy Watch.  
7. Make sure the Galaxy Watch is snug on your wrist.  
8. Rest your forearms comfortably on a table and then rest a fingertip of the opposite hand lightly on 

the Galaxy Watch’s Home key for 30 seconds. Remain still and do not talk while the Galaxy Watch 
takes the measurement. When the recording process has finished, the ECG results will appear on 
your watch. Note: Don't Press the Home key during recording; pressing the Home key during 
recording will stop the recording.  

9. Scroll up and down to see your ECG result. If you are experiencing symptoms, tap Add and on the 
Symptoms screen, scroll through the list and tap each symptom you are experiencing. Then tap 
Save to add the symptoms to your ECG report and to return to the Results screen.  

10. Tap Done to go back to the Start screen. You can review your ECG report in the ECG app on your 
phone. (Note that syncing requires that the watch and phone are paired using Bluetooth.) 

7. Reviewing Your ECG Reports on Your Galaxy Phone 
 

After you take an ECG, the ECG data is synced to the paired Galaxy phone where a PDF report is created.  
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1. Open the Samsung Health Monitor app on your Galaxy phone.  
2. Tap the thumbnail to see your latest ECG report, or tap View history to see all the available reports.  

You may get any of the four following results:  

• Sinus Rhythm—This result means that during the recording the heart was beating in a regular 
rhythm with a heart rate of 50–100 beats per minute (BPM).  

o Caution: A Sinus Rhythm result does not guarantee that you are not experiencing an 
arrhythmia or other health condition. If you are not feeling well, contact your doctor  

• Atrial Fibrillation (AFib)—This result means that during the recording the heart was beating in an 
irregular rhythm with a heart rate of 50–120 BPM. If you get this result, contact your doctor for 
guidance.  

• Inconclusive—This result means that the ECG recording could not be classified because the heart 
rate was either too high or too low, or the rhythm was not Atrial Fibrillation or Sinus Rhythm. If you 
get this result repeatedly, contact your doctor.  

o Conditions that lead to an Inconclusive result  
 The heart rate during the recording was less than 50 BPM (low heart rate*), or  
 the heart rate was greater than 100 BPM (high heart rate**) and rhythm was not 

Atrial Fibrillation, or  
 the heart rhythm was not Sinus or Atrial Fibrillation, or  
 the heart rhythm was Atrial Fibrillation and the heart rate was greater than 120 BPM  

* A low heart rate can be normal, such as in well-trained athletes. It can also be caused by certain 
medications or conditions associated with abnormal electrical activity within the heart.  
** A high heart rate can be normal, such as during exercise or emotional stress. It can also be a response to 
dehydration, fever, infection or other conditions including atrial fibrillation or other arrhythmia.  

• Poor Recording—This result means the ECG App was not able to analyze the data. A poor 
recording usually happens because your body moved during recording or the Galaxy Watch did not 
have enough skin contact with your wrist or finger. If you get this result repeatedly, refer to 
“Recording an ECG Using Your Galaxy Watch,” above 

8. Safety and Performance 
 

The clinical validation for ECG App tested its accuracy in detecting Sinus Rhythm and Atrial Fibrillation in 
ECG recordings for 544 subjects. The ECG App rhythm classifications were compared with rhythm 
classifications performed by a board-certified cardiologists using a 12-lead ECG. The ECG App had a 
sensitivity of 98.1% in detecting AFib and specificity of 100% in classifying sinus rhythm for all classifiable 
recordings.  

During clinical trials, 16.8% of ECG recordings were either inconclusive or poor recording. If all of these 
recordings are included, the sensitivity of the ECG App is 87.1% and specificity to detect sinus rhythm is 
82.5%. Real-world performance may have more inconclusive and poor recordings.  

The ECG PDF report was compared against a standard Lead 1 ECG for key intervals (PR, RR), QRS 
duration and amplitude. No adverse events were reported during this clinical trial. 

* Note: Based on the study conducted by one facility between September 2019 and April 2020. The clinical 
site was responsible for determining the accuracy of irregular rhythm measurement. Patient age under 22 
was excluded from this study 



 
 

Samsung Electronics  14من  13الصفحة 

9. Troubleshooting 
 

If you have problems using your ECG App, check the table below for possible solutions.  
 

Problem  Solution  

I can't activate the ECG 
feature of Samsung 
Health Monitor on my 
phone 

• Make sure that the ECG App is approved for use in your country. 
• Make sure you have an active cellular connection when you activate 

the Samsung Health Monitor app.  

I cannot find the ECG 
App on my Galaxy 
Watch. 

Check that your Galaxy Watch is compatible with the ECG App. The ECG App 
requires a Galaxy Active2 with Tizen version 4.0.0.8 or later, or a later Watch 
model than the Galaxy Active2 that is paired with a Galaxy phone running 
Android Nougat or later.  
If your Galaxy Watch is compatible, install the Samsung Health Monitor App on 
the phone and upgrade your Galaxy Wearable software to the latest 
Maintenance Release (MR). 

I cannot record my ECG 

 
Dry or cool skin, not enough skin contact, hairy wrist, pressing the Home key or 
user movement can cause the ECG app to shut down, to not start recording, or 
to stop recording.  
 
Before taking an ECG:  

• Put some moisturizing lotion on your hands and wrist. 
• If your hands and arms are cold, remove the Galaxy Watch and rub the 

wrist gently to warm up the skin. Put the Galaxy Watch back on and try 
again to record an ECG. 

• Try wearing the watch on your wrist slightly away from your wrist bone 
toward your elbow to create better skin contact.  

During the recording process make sure  

• Your forearms are resting on a table. 
• Your fingertip fully covers the Home key. 
• You do not move your arms or talk. 
• You do not press the Home key. 
• Your finger is resting lightly on the Home key for the 30 seconds it 

takes to do the recording.  

If the ECG App continues to shut down as soon as you open it, it may be a 
software issue. Restart the Galaxy Watch and try again.  
If you still cannot get a successful recording, it might be because the watch may 
not be able to detect a strong enough signal to record your ECG. 

I don’t see my ECG 
results in the Samsung 
Health Monitor App. 

Make sure your Galaxy Watch is paired via Bluetooth with the Galaxy phone 
using the Galaxy Wearable application. If you still don’t see your results, try to 
sync the data by tapping Sync in the upper right corner. 
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I am repeatedly getting a 
Poor Recording result. 

A Poor Recording result may be due to “noise” in the signal caused by dirt on 
the sensors, lack of moisture, insufficient skin contact, or user movement during 
the ECG measurement.  

• Clean the back of the Watch, the wrist the Watch is contacting and the 
fingertip you’re using for the measurement. 

• Make sure the Galaxy Watch is snug on your wrist, rest your forearms 
comfortably on a table, and then take the ECG. 

• Try wearing the watch on your wrist slightly away from your wrist bone 
toward your elbow to create better skin contact. 

• Certain physiological conditions can prevent some people from having 
a strong enough signal for the ECG App to detect and analyze. 

I am repeatedly getting 
an Inconclusive result. 

If you think you are having a medical emergency, contact your emergency 
services immediately.  

• An Inconclusive result may be from a potentially high or low heart rate 
or another heart rhythm that is not AFib or Sinus Rhythm.  

o A high heart rate can be normal, such as during exercise or 
emotional stress. It can also be a response to dehydration, 
fever, infection or other conditions including atrial fibrillation or 
other arrhythmia. Stay still for 5–10 minutes and try taking the 
ECG again. 

• An Inconclusive result could be because the heart rate is more than 
120 BPM and the rhythm is Atrial Fibrillation. 

If you get Inconclusive result repeatedly, contact your doctor.  

My ECG waveform 
appears upside down.  

An inverted waveform could be due to the wrong wrist selection. Please check 
your wrist setting and select the wrist that the ECG is recorded from. 

Wrist orientation is reset 
to left 

The wrist orientation is reset to the default setting (left) with Wear OS update. 
Please check your wrist setting and select the wrist that the ECG is recorded 
from. 
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