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Ruma Digital-System 
 

1. Viestit 

 ”Viestit”-painikkeesta pääset lukemaan lääkärisi sinulle lähettämiä viestejä.  
 Muista tarkistaa säännöllisesti, onko lääkärisi lähettänyt sinulle viestejä.  
 Varmista lisäksi, että push-viestit on sallittu, jotta saat viestit silloinkin, kun sovellus on 

pois päältä. 
 Viestit, joita ei ole luettu, näytetään lihavoidulla fontilla.  
 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. 

 

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”.  
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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. 
 

3. QR-koodien skannaaminen 
 

 Videonauhoituksen aloittamiseksi on skannattava merkkikapselin ulko- ja sisäpakkauksen QR-
koodit. 

 Skannaa QR-koodit peräkkäin älypuhelimesi takakameralla. 
 Vihreä merkki vahvistaa QR-koodien oikeellisuuden. 

 
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. 
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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. 

 

4. 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. 
 

5. Nauttimisvideon lähettäminen 
 

 Kun kuvaaminen lopetetaan, video salataan automaattisesti.  
 Tämän jälkeen video on lähetettävä lääkärille. Lähettääksesi videon valitse ”Siirrä nyt”. 
 Vihreä symboli kertoo siirron onnistuneen.  
 Videon kuvaamisprosessi on nyt valmis. Valitse ”Valmis”.  

 

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



 

RDS_Quickstart_FI_V1_2021-11-18   4 / 4 

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 
Sähköposti: info@marker-test.de 
Verkkosivut: www.marker-test.de 
 
 


