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1. Ruma Digital-System 

Ruma on kehittänyt sovellusjärjestelmän, jonka avulla potilas voi suorittaa virtsanäytteen 
merkitsemisen itsenäisesti, markkerikapselin nauttimalla. Kapselin nauttiminen voidaan 
suorittaa missä tahansa, ja kapselin ottaminen dokumentoidaan kuvaamalla video sovelluksen 
avulla.  
Markkeriaine otetaan kapselimuodossa. Kapselin nauttiminen dokumentoidaan videolla, 
jonka maksimipituus on 120 sekuntia. Video lähetetään salatun yhteyden kautta hoitavalle 
lääkärille, joka arvioi kapselin oikean ottotavan ja vahvistaa potilaan hoitomyönteisyyden. 
 

2. Sovelluksen lataaminen ja aktivoiminen 

Ruma Digital-System -sovelluksen käyttöön tarvitset älypuhelimen, jossa on internetyhteys. 
Käyttöjärjestelmän tulee olla vähintään Android 5.0 tai iOS 12 ja kameran tulee olla vähintään 
720 pikselin kamera (etu- ja takakamera). Lataa sovellus puhelimesi sovelluskaupasta. Etsi 
hakusanoilla ”Ruma Digital-System” tai käytä alla olevia linkkejä: 
 
Kyseisistä sovelluskaupoista voidaan ladata myös päivitykset, mikäli niitä on saatavilla. Jos olet 
sallinut automaattiset päivitykset asetuksissa, päivitykset asennetaan automaattisesti. 
 
Sovelluksen kautta voit myös tarkastella käyttöohjeen digitaalista versiota. Avaa oikeassa 
yläkulmassa sijaitseva valikko ja valitse ”Manuaali”. Sinut ohjataan Ruman verkkosivulle, josta 
voit ladata käyttöohjeen. 
 

 
 

Jotta voit käyttää sovellusta ja kuvata videoita, älypuhelimesi on linkitettävä kerran hoitavan 
lääkärin tablettiin, jolloin sovellus aktivoituu. Tämän jälkeen videot lähetetään 
automaattisesti hoitavalle lääkärille salatun yhteyden kautta. 
 
Suorita seuraavat vaiheet yhdessä sinua hoitavan lääketieteellisen henkilökunnan kanssa. 
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1) Käynnistä sovellus ja valitse ”Aloita linkittäminen”. Tässä vaiheessa sinun tulee hyväksyä 
tietosuojakäytäntö. Voit lukea sen valitsemalla ”Lue tietosuojakäytäntö”. Kun olet hyväksynyt 
tietosuojakäytännön valitsemalla ”Hyväksy”, älypuhelimesi kamera aktivoituu. 
2) Skannaa lääkärisi sinulle antama ”linkityskoodi” kamerallasi.  
3) Vihreä symboli kertoo linkityksen onnistuneen. Valitse ”Valmis”. 
 
Sovellus palaa aloitussivulle. Sovellus on nyt aktivoitu ja valmis markkerin ottamista varten. 
 

 
 
1. Lääkärin laitteeseen linkittämisen aloitus. 2: Tietosuojakäytännön lukeminen ja 
hyväksyminen. 3: Lääkärin tabletilla näkyvä QR-koodi, joka potilaan tulee skannata. 4: 
Onnistuneen linkityksen vahvistus. 
 
Voit milloin vain kieltää tietojesi käsittelyn. Jos kiellät tietojen käsittelyn, laitteesi linkitys 
lääkärin laitteeseen katkeaa, etkä voi käyttää sovellusta, ennen kuin se on linkitetty lääkärin 
laitteeseen uudelleen. Avaa oikeassa yläkulmassa sijaitseva valikko ja valitse ”Tietosuoja”. 
Sovelluksessa avautuu uusi ikkuna, jossa voit lukea tietosuojakäytännön tai 
suostumuslomakkeen ja perua suostumuksesi. 
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3. Ruma Digital-System -sovelluksen toiminnot 

3.1. Markkerit ja viestit 

 
Kun älypuhelimesi on linkitetty sinua hoitavan lääkärin tablettiin, voit käyttää sovellusta missä 
tahansa markkereiden ottamiseen, näytteiden tunnistukseen ja hoitomyönteisyyden 
osoittamiseen. Voit käynnistää prosessin valitsemalla aloitusnäytöllä kohdan ”Aloita 
nauttiminen”. 
 
”Viestit”-painikkeesta pääset lukemaan lääkärisi sinulle lähettämiä viestejä. Uusien viestien 
määrä näkyy valkoisina numeroina punaisella taustalla. Kun sovellus käynnistetään, näytetään 
myös viestit, jotka on vastaanotettu sovelluksen ollessa pois päältä. Muista tarkistaa 
säännöllisesti, onko lääkärisi lähettänyt sinulle viestejä. Varmista lisäksi, että push-viestit on 
sallittu, jotta saat viestit silloinkin, kun sovellus on pois päältä. 
 
Valitsemalla ”viestit” näet yhteenvedon saamistasi viesteistä. Viestit, joita ei ole luettu, 
näytetään lihavoidulla fontilla. Jokaisen viestin vieressä on ”Lue”-painike, jonka valitsemalla 
pääset lukemaan viestin varsinaisen sisällön. Yleisesti ottaen lääkärisi voi lähettää sinulle 
kahdenlaisia viestejä: pyynnön nauttia markkeri ja ottaa virtsanäyte seuraavien 12 tunnin 
aikana tai soittopyynnön. 
 

 
1. Aloitussivu lääkärin tablettiin linkittämisen jälkeen. 2: Ilmoitus uudesta viestistä. 3: Viestien 
yhteenvetonäkymä. 4: Pyyntö ottaa markkeri ja kerätä virtsanäyte. 5: Soittopyyntö. 
 
Jos haluat vaihtaa lääkäriä, avaa oikean yläkulman valikko ja valitse ”Linkitä uusi lääkäri”. 
Sovellus palaa aloitussivulle. Voit nyt linkittää uuden lääkärin kappaleessa 2 kuvatulla tavalla. 
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Ennen kuin otat markkerin, lue saamasi kapselin nauttimisohjeet huolellisesti ja suorita 
kaikki valmistelut kuvauksen mukaisesti.    

 
3.2. Esittelyvideo 

 
Ottaaksesi markkerin tai aloittaaksesi kuvaamisen valitse ”Aloita nauttiminen”. Sinulle 
näytetään esittelyvideo, jossa käydään läpi markkerin nauttiminen. Video on ladattava 
kertaalleen ennen sovelluksen käyttämistä. Videota ei voi ohittaa sovelluksen ensimmäisellä 
käynnistyskerralla. Seuraavilla käynnistyskerroilla videon voi ohittaa painamalla ”Seuraava”. 
Valitse ”Toista uudelleen” katsoaksesi videon alusta. Napauttamalla videota voit aktivoida 
toistotoiminnot, joiden avulla voit pysäyttää videon tai kelata sitä eteen- tai taaksepäin (ei 
ensimmäisellä katselukerralla). 
 

 
1: Esittelyvideo toistetaan automaattisesti, kun ”Aloita nauttiminen” valitaan; 2: Markkerin 
nauttimisen esittelyvideo; 3: Sinun on katsottava video kokonaan ainakin kerran, ennen kuin 
voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 
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3.3. Markkerin nauttiminen 
Noudata jokaisen markkeripakkauksen mukana toimitettavaa nauttimisohjetta. Markkeri 
on nautittava juuri niin kuin ohjeessa neuvotaan. Mikä tahansa ohjeista poikkeaminen voi 
johtaa virheelliseen ja siten hylättyyn markkerin nauttimiseen. 
 

3.4. Nauttimisvideon lähettäminen 
Kun kuvaaminen lopetetaan, video salataan automaattisesti. Salauksen eteneminen 
näytetään prosentteina. Tämän jälkeen video on lähetettävä lääkärille. Lähettääksesi videon 
valitse ”Siirrä nyt”. Siirron eteneminen näytetään jälleen prosentteina. Vihreä symboli kertoo 
siirron onnistuneen. Videon kuvaamisprosessi on nyt valmis. Valitse ”Valmis”. Sovellus palaa 
aloitussivulle. 
 

 
 
1: Nauttimisvideon salaus. 2: Videon lähetyspyyntö. 3: Videon siirto. 4: Onnistuneen siirron 
vahvistus. 

4. Virtsanäytteen kerääminen 

 
Odotusajan kesto on 60 minuuttia. Sen kuluttua saat viestin, jossa on seuraava teksti: ”60 
minuuttia on kulunut merkkiaineen ottamisesta, voit antaa virtsanäytteen tästä hetkestä 
eteenpäin.” Noudata markkerin ottamisen jälkeisiä ohjeen vaiheita. 
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5. Ohjeita ja lisätietoa 

 
5.1. Onko sinulla kysyttävää? 

Jos sinulla on sovellukseen käyttöön liittyviä kysymyksiä, voit siirtyä sovelluksen kautta Usein 
kysytyt kysymykset -osioon. Avaa oikeassa yläkulmassa sijaitseva valikko ja valitse ”Apua”. 
Sinut ohjataan Ruman verkkosivuilta löytyvään Usein kysytyt kysymykset -osioon. 
 

 
 

5.2. Virheviestit ja ongelmanratkaisu 

Tässä kappaleessa käydään läpi mahdollisia ongelmia ja virheviestejä. Otathan yhteyttä 
lääkäriisi tai Rumaan, jos kohtaat ongelmia, joita ei ole mainittu tässä (ks. kappale 6, Tuki). 

 
Ei internet-yhteyttä 
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Jos älypuhelimesi ei ole yhteydessä internetiin, näet tämän viestin. 
 

 
 
Varmista, että käytössäsi on vakaa internet-yhteys koko prosessin ajan. 
 
Nauttimisvideon siirto epäonnistui 
Jos videon siirto epäonnistuu (esim. internet-yhteyden katkeamisen vuoksi), näet seuravan 
viestin. 
 

 
 

Voit lähettää videon uudelleen valitsemalla ”Yritä uudelleen”. 
 
Muisti ei riitä 
Jos videon tilapäistä säilytystä ja salausta varten ei ole käytettävissä riittävästi muistia 
tallennusta aloitettaessa, näet seuraavan viestin. 
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Varmista, että laitteellasi on riittävästi vapaata tilaa (noin 200 MB) videon tallentamiseksi. Kun 
video on lähetetty lääkärille, se poistetaan laitteeltasi automaattisesti. 
 
Ulommassa pakkauksessa olevan QR-koodin skannaus ei onnistu tai koodia ei hyväksytä 

Syy Ratkaisu 
Yrität skannata koodia väärällä kameralla. Käytäthän skannaamiseen puhelimen 

takakameraa. 
Valaistusolosuhteet eivät sovellu QR-koodin 
skannaamiseen. 

Varmista, että tilassa on tarpeeksi valoa, ja 
skannaa koodi uudelleen. 

 QR-koodi on tuhoutunut sen jälkeen, kun 
lääkäri liitti sen sinuun. 

 Olet saanut markkerin, jota lääkäri ei ole 
liittänyt sinuun. 

Ota yhteyttä lääkäriisi ja palauta markkeri. 
Saat lääkäriltäsi uuden markkerin. Jos sinulla 
on toinen markkeri, käytä sitä virtsanäytteen 
keräämiseen. 

 
Sisemmässä pakkauksessa olevan QR-koodin skannaus ei onnistu tai koodia ei hyväksytä. 

Syy Ratkaisu 
Yrität skannata koodia väärällä kameralla. Käytäthän skannaamiseen puhelimen 

takakameraa. 
Valaistusolosuhteet eivät sovellu QR-koodin 
skannaamiseen. 

Varmista, että tilassa on tarpeeksi valoa, ja 
skannaa koodi uudelleen. 

 QR-koodi on vaurioitunut. 
 Sisemmän pakkauksen QR-koodi ei 

vastaa ulomman pakkauksen QR-koodia. 

Jos QR-koodia ei skannata 10 sekunnin 
kuluessa, näkyviin tulee painike, jossa lukee 
”QR-koodin skannaus ei onnistu?” Paina tätä 
painiketta avataksesi tekstikentän, johon voit 
syöttää RMB-koodin ( QR-koodin 
yläpuolella). Jos prosessi ei edelleenkään 
toimi, ota yhteyttä lääkäriisi ja palauta 
kyseessä oleva markkeri. Saat lääkäriltäsi 
uuden markkerin. Jos sinulla on toinen 
markkeri, käytä sitä virtsanäytteen 
keräämiseen. 
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Älypuhelin ei sovi toimitettuun pidikkeeseen. 
Käyttämästäsi suojakuoresta riippuen älypuhelimesi saattaa olla liian iso pidikkeeseen. Jos 
tarpeen, poista suojakuori. 
 

5.3. Tietosuojakäytäntö 

Voit milloin tahansa tarkastella tietosuojakäytäntöämme ja suostumuslomakettasi 
sovelluksen kautta. Avaa oikeassa yläkulmassa sijaitseva valikko ja valitse ”Tietosuoja”. 
Avautuvan ikkunan kautta pääset lukemaan tietosuojakäytännön tai suostumuslomakkeen. 
Samassa valikossa voit myös perua suostumuksesi tietosuojakäytäntöömme liittyen. Jos 
peruutat suostumuksesi, laitteesi linkitys lääkärin laitteeseen katkeaa, etkä voi käyttää 
sovellusta, ennen kuin se on linkitetty lääkärin laitteeseen uudelleen. 
 

 
 

5.4. Sovelluksen version tarkastelu 

Nähdäksesi asennetun sovelluksen version avaa oikean yläkulman valikko ja valitse ”Tietoja 
sovelluksesta”.  
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5.5. Valmistajan ja jakelijan tiedot 

Nähdäksesi valmistajan ja jakelijan tiedot avaa oikean yläkulman valikko ja valitse ”Tietoja 
sovelluksesta”.  
 

 
 

 
5.6. Sovelluksen kieliasetukset 

Ruma Digital-Systemin käyttämäkieli määrittyy älypuhelimen käyttöjärjestelmän kielen 
perusteella. Jos älypuhelimen kieleksi on valittu esimerkiksi saksa, myös Ruma Digital-
Systemin kieli on saksa. Alla olevassa taulukossa on esitetty tällä hetkellä käytettävissä olevat 
kielivaihtoehdot. 
 

Laitteen käyttöjärjestelmän 
kieliasetus 

Ruma Digital-Systemin kieli 

saksa saksa 
englanti englanti 
suomi suomi 
kaikki muut kielet englanti 

 
 
 
 

6. Tuki 

Jos sovelluksen käytössä esiintyy ongelmia, olethan yhteydessä lääkäriisi tai 
 
Ruma GmbH 
Aachener Str. 338 
D-50933 Köln 
 
Puhelin: +49 221/ 3990 11 0 
Faksi: +49 221/ 3990 11 20 
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Sähköposti: info@marker-test.de 
Verkkosivut: www.marker-test.de 
 
 


