
02 Du beställer Coala Connect direkt 
via Coala Care portalen.
 
 
03 En Coala Heart Monitor skickas hem 
till patienten.
 
 
04 Informera patienten om inloggnings-
uppgifterna till Coala appen, hur ofta 
de ska mäta samt när utrednings-
perioden avslutas. 
 
 
05 När patienten erhållit sin Coala 
Heart Monitor laddar patienten ned 
appen och ansluter Coala Heart Monitor 
till sin smartphone.
 
 
06 Patienten genomför mätningar 
under bestämd tid.
 
 
07 Vid avslutad utredning returnerar
patienten Coala Heart Monitor och
medföljande tillbehör i ett förfrankerat 
kuvert till Coala Life.
 
 
08 Du som vårdgivare har möjlighet att
granska patientens EKG under och efter
avslutad utredning för att eventuellt 
fastställa diagnos.
 
 

Coala Connect
Så går det till

01 Konto och inloggningsuppgifter till 
Coala Care portalen får du via din
kontaktperson på Coala Life.
 
 



- Välj “+ Skapa nytt Coala App konto” och fyll
i patientinformationen. Välj lösenord och tänk 
på lösenordsreglerna. Kryssa i boxen “Aktiv” 
och spara för att slutföra registreringen. 
 
Obs. Om patienten redan har ett Coala App
konto kan du hoppa över detta steg. 

02 SKAPA ETT PATIENTKONTO

- Välj ”Beställ Coala Connect” i patientens profil
och fyll i leveransadress och mobilnummer.

03 BESTÄLL COALA CONNECT

- Välj längd på utredningsperioden under
”Ordinerad period”. Kryssa i köp- och användar-
villkoren och välj sedan ”Skicka” för att slutföra
beställningen. Ett bekräftelsemail skickas
sedan till din e-postadress.

04 VÄLJ ORDINERAD PERIOD

- Besök coalacare.com för att logga in.
Inloggningsuppgifter till Coala Care portalen
ges av din kontaktperson på Coala Life.

01 LOGGA IN

Beställ Coala Connect
Steg för steg



 
Vanliga 
frågor 
och 
svar

 
 
- Efter beställning, hur lång tid tar det innan Coalan
levereras till patient? 
Coalan skickas direkt hem till din patient och levereras
inom fyra arbetsdagar. 
 
 
- Vad ingår i paketet?
Coala Heart Monitor, laddstation, USB-sladd,
instruktionsblad, användarmanual och ett vadderat
returkuvert.

 
 
- Hur vet jag att patienten har kommit igång med sina
mätningar? 
När första mätningen är genomförd finns den tillgänglig 
i Coala Care portalen under patientens profil.

 
 
Support för patienten
Vid medicinska frågor och
rådgivning bör patienten
kontakta sin vårdgivare.
 
Vid tekniska frågor och
support besöker kunden
support.coalalife.com eller
kontaktar oss på 08-27 00 77
eller info@coalalife.com.
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- Vilken patientinformation behövs? 
E-postadress, för- och efternamn, personnummer, adress
och telefonnummer.

 
 
- Hur lång är utredningsperioden? 
Det är möjligt att välja mellan en, två eller tre månaders
utredningsperiod. Det är viktigt att inför utredningsstart
informera patienten när utredningen skall avslutas.

 
 
Support för vårdgivaren
Kontakta Coala Lifes kund-
support på 08- 27 00 77
eller info@coalalife.com.
 
Har du frågor eller
funderingar kring Coala
Connect? Tveka inte att
höra av dig till din kontakt-
person på Coala Life.

Kontaktuppgifter

För mer information, 
se vår användarmanual 
på coalalife.com/manual
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