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1 PIKAOHJEET

CardioSignalälypuhelinsovelluksen
ohjeet

Käyttörajoitukset
→

Sovellus on tarkoitettu aikuisille. Etenkin lapsilla
ja nuorilla sydämen syke voi vaihdella voimakkaasti
hengityksen tahdissa (sinusarytmia), jolloin
hengityksen epäsäännöllisyys vaikuttaa herkemmin
tulokseen ja normaali rytmi saattaa näyttää
epäsäännölliseltä.

→

Mittausta ei tule suorittaa seuraavissa
tilanteissa: rintakehän iho on vahingoittunut
mittausalueelta, tai puhelin on kiinnitettynä laturiin.

Sovelluksen asennus ja aktivointi
→ Ota käyttörajoitukset ja varoitukset huomioon.
→ Asenna CardioSignal-sovellus (Apple App
Storesta tai Google Play Storesta).

→

Henkilön, jolla on sydämentahdistin, ei pidä
käyttää sovellusta. Päälle kytketty puhelin
sydämentahdistimen vieressä voi aiheuttaa
sähkömagneettisia häiriöitä (EMI), jotka voivat
aiheuttaa tahdistimen toimintahäiriön.

→ Luo käyttäjätili.
→ Hyväksy käyttöehdot.
→ Aktivoi mittaustoiminto ostamalla tilaus.
(Voit ostaa yhden, kolmen tai 12 kuukauden
tilauksen.)

Varoitukset
CardioSignal-sovellus on suunniteltu havaitsemaan
mahdollinen sydämen eteisvärinä. Sitä ei ole suunniteltu
muiden sairauksien havaitsemiseen.

Mikäli sinulle on diagnosoitu pysyvä eteisvärinä,
CardioSignal-sovellus ei tarjoa lisätietoa tilastasi. Tässä
tapauksessa on jo osoitettu, että sinulla on eteisvärinää.

→

CardioSignal ei voi havaita muita rytmihäiriöitä kuin
sydämen eteisvärinää.

→ Ota huomioon eteisvärinän mittaamisessa
huomioitavat asiat.

→

CardioSignal ei voi havaita veritulppaa tai
aivohalvausta.

→ Lue mittausohjeet huolellisesti.

→

CardioSignal ei voi havaita sydänkohtausta. Mikäli
koet rinnassa kipua, painetta tai kireyttä tai epäilet
sydänkohtausta, soita välittömästi hätänumeroon.

Tässä palvelussa säilytettäviä tietoja ja merkintöjä ei
automaattisesti lähetetä muille osapuolille siinäkään
tapauksessa, että sovellus tulkitsisi sinun olevan
lääkärin avun tarpeessa. Eteisvärinän tapauksessa ota
yhteyttä terveydenhuoltoon.

Mittauksen suorittaminen ja tulosten
tarkastelu

→ Suorita mittaus.
→ Tarkista tuloksesi.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet

→

CardioSignal ei voi havaita muita sydän- tai
verisuonisairauksia.

→

Jos tunnet olosi huonoksi tai sinulla on oireita, ota
yhteyttä terveydenhuoltoon.
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Terveydellisessä hätätilanteessa soita
hätänumeroon.

1 PIKAOHJEET

i

Huomioitavaa eteisvärinän
mittaamisessa

Eteisvärinä on sydämen yleisin rytmihäiriö,
ja se voi esiintyä kohtauksittaisesti tai
pitkäkestoisesti. Jotta mahdollisen eteisvärinän
toteaminen CardioSignal sovelluksella toteutuu
käyttötarkoituksen mukaisesti, on mittaus tehtävä
kahdesti vuorokaudessa, esimerkiksi aamuin ja
illoin.
Parhaan mittaustuloksen saavutat silloin kun
noudatat seuraavia ohjeita:

?

Toista mittaus ja varmista, että olet toiminut
ohjeiden mukaisesti. Jos eteisvärinää havaitaan
kahdessa peräkkäisessä mittauksessa, ota
yhteyttä lääkäriin tai sinua hoitavaan tahoon.
Merkkejä eteisvärinästä havaittu, mutta olen
epävarma tuloksesta
Hetkellinen sydämen syke voi vaihdella
voimakkaasti. Kokeile hengityksen pidättämistä
mittauksen aikana (esim. 15 sekunnin ajan), jolloin
hengityksen vaikutus hetkelliseen sykkeeseen
vähenee.

Suorita mittaus selinmakuulla ja
rentoutuneena.

→

Ole liikkumatta, puhumatta ja yskimättä.

→

Älä pidä puhelimesta kiinni.

Mittaus epäonnistuu toistuvasti

→

Pidä kädet rentoina sivuilla. Esimerkiksi
kämmenien pitäminen niskan alla saattaa
aiheuttaa rintalihasten liikettä, joka vaikuttaa
mittaukseen.

Varmista, että olet toiminut ohjeiden mukaisesti.

Älä suorita mittausta urheilusuorituksen
jälkeen, jolloin syketaso on epätavallisen
korkealla.

→

Puhelimen liikuttaminen tai näytön
koskettaminen 60 sekunnin mittauksen
aikana keskeyttää mittauksen.

→

Mittauksen aikana saapuvien puhelujen,
ilmoitusten, hälytysten, viestien jne. äänet
ja värinät voivat häiritä CardioSignalin
käyttämiä liikesignaaleja ja pahimmassa
tapauksessa vääristää analyysin tuloksia.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet

Mittauksen suorittaminen

Merkkejä eteisvärinästä havaittu

→

→

i

Miten toimia seuraavissa tilanteissa?

Ilmoitettu laitos:
Eurofins Expert Services Oy

1.

Poista paksut vaatekerrokset rintakehän päältä.

2.

Asetu selinmakuulle ja rentoudu.

3.

Paina Aloita-painiketta CardioSignalsovelluksesta, minkä jälkeen alkaa 10 sekunnin
lähtölaskenta.

4.

Aseta puhelin keskelle rintakehää näyttöpuoli
ylöspäin. Aseta 2–3 sormea puhelimen
yläreunan ja rintalastan yläreunan väliin
löytääksesi puhelimelle optimaalisen sijainnin.

5.

Mittaus kestää 60 sekuntia. Kuulet merkkiäänen
mittauksen päättyessä.

6.

Mittaustulos näytetään analysointivaiheen
jälkeen. Internet-yhteyden nopeus saattaa
vaikuttaa analysointivaiheen kestoon.

0537

VALMISTAJA: Precordior Oy Aurakatu 6, 20100 Turku, Suomi
Ota yhteyttä: +358 102 021 200 | support@cardiosignal.com
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2 Y L E I S TÄ & T U OT E T I E TO A

Yleistä
Käyttöohjeet toimitetaan pdf-muodossa. Voit pyytää paperiversion
sähköpostitse osoitteesta support@cardiosignal.com
Nämä ohjeet on päivitetty syyskuussa 2022 ja ne koskevat CardioSignal iOS- ja
Android-ohjelmistoversiota 2.11.0 tai uudempia.

Tuotekuvaus
CardioSignal on älypuhelinsovellus sydämen eteisvärinän
havainnointia varten. CardioSignal-älypuhelinsovelluksen
ja siihen liittyvät palvelut tuottaa suomalainen Precordior
Oy. CardioSignal-sovellus on CE-merkitty lääkinnällinen
laite (luokka IIa), jolla on myyntilupa EU:n alueella sekä
Isossa-Britanniassa ja Intiassa. Sovellus ei ole saatavilla
kaikissa maissa. Voit tarkistaa maakohtaisen saatavuuden
verkkosivuilta www.cardiosignal.com.

Turvallisuus ja suorituskyky
CardioSignal-älypuhelinsovelluksen käyttämä teknologia,
mittausmenetelmä ja eteisvärinän tunnistusalgoritmi
on validoitu kliinisissä tutkimuksissa. Tutkimustulosten
perusteella CardioSignal sovelluksen herkkyys tunnistaa
eteisvärinä on 95,3 % (tunnistaa eteisvärinärytmin
oikein), positiivinen ennustearvo 96,0 %, tarkkuus 96,0 %
(tunnistaa sinusrytmin oikein) ja negatiivinen ennustearvo
95,4 %. Tutkimuspopulaatiossa sekä henkilöiden kehon
ominaisuuksissa että kliinisissä ominaisuuksissa oli suurta
vaihtelua.
CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet

Tutkimus lyhyesti:

Tutkimukset ovat saatavilla:

→

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/
CIRCULATIONAHA.117.032804

→

Tutkimukseen osallistui 300 potilasta, 150
eteisvärinärytmissä ja 150 ikä- ja sukupuolivakioitua
potilasta sinusrytmissä (normaali sydämen sähköinen
toiminta).
Jokaiselta potilaalta tallennettiin liikedata sijoittamalla
älypuhelin rintalastan päälle. Samanaikaisesti
tallennettua elektrokardiografiaa (EKG) käytettiin
referenssinä rytmin arvioinnissa.

→

Kaksi kardiologia varmisti itsenäisesti EKG-perustaisen
rytmiluokittelun ja kolmas kardiologi teki lopullisen
päätöksen, jos kaksi edellistä olivat eri mieltä.

→

Algoritmi analysoi älypuhelimen liikedatatallenteen ja
luokitteli rytmin joko sinus- tai eteisvärinärytmiksi. EKGperustaiset rytmiluokittelut eivät olleet algoritmin tai sen
kehittäjien käytettävissä.

Päivitetty: Syyskuu 2022. – ©2017–2022 Precordior Oy Kaikki oikeudet pidätetään.
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https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03274583

Käyttötarkoitus
Käyttötarkoituksena on sydämen eteisvärinään viittaavien
merkkien havaitseminen aikuisväestössä.
Huom: FDA:lta ei ole hyväksyntää USA:ssa.

2 Y L E I S TÄ & T U OT E T I E TO A

Tuetut käyttöjärjestelmät, laitteet ja muut vaatimukset

→ WiFi- tai mobiili-internetyhteyden pitää olla päällä sovellusta käytettäessä.
Huomioithan, että mobiilidatan käyttö saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia
riippuen puhelinliittymästä.

CardioSignal-älypuhelinsovellusta voidaan käyttää Apple iPhone- ja Androidälypuhelimissa ja cobas® pulse laitteessa. Edellytyksenä sovelluksen toiminnalle
ovat seuraavat vaatimukset:

→ Sovelluksen käyttö edellyttää käyttäjätilin luomista.
→ Käyttäjätilin haltijan tulee lukita puhelin, johon CardioSignal on asennettu,
asianmukaisesti sovelluksen luvattoman käytön estämiseksi esimerkiksi
biometrisellä tunnisteella tai salasanalla.

→ Älypuhelimessa pitää olla liikeanturit (kiihtyvyysanturi ja gyroskooppi).
→ Android-käyttöjärjestelmän versio 6.0 tai uudempi, mutta suosittelemme
aina päivittämään uusimpaan käyttöjärjestelmään.
→ Huomioithan, että Android-sovelluksen toiminta saattaa vaihdella
riippuen Android-puhelimen valmistajan käyttämistä komponenteista ja
käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista.
→ Apple iPhone SE tai uudemmat puhelimet.
→ iOS-käyttöjärjestelmä 12.1 tai uudempi.

Varoitukset

→ Roche cobas® pulse

CardioSignal-sovellus on suunniteltu havaitsemaan mahdollinen sydämen
eteisvärinä. Sitä ei ole suunniteltu muiden sairauksien havaitsemiseen.

Käyttörajoitukset
→

Sovellus on tarkoitettu aikuisille. Etenkin lapsilla ja nuorilla sydämen syke voi
vaihdella voimakkaasti hengityksen tahdissa (sinusarytmia), jolloin hengityksen
epäsäännöllisyys vaikuttaa herkemmin tulokseen ja normaali rytmi saattaa
näyttää epäsäännölliseltä.

→

Mittausta ei tule suorittaa seuraavissa tilanteissa: rintakehän iho on
vahingoittunut mittausalueelta, tai puhelin on kiinnitettynä laturiin.

→

Henkilön, jolla on sydämentahdistin, ei pidä käyttää sovellusta. Päälle
kytketty puhelin sydämentahdistimen vieressä voi aiheuttaa sähkömagneettisia
häiriöitä (EMI), jotka voivat aiheuttaa tahdistimen toimintahäiriön.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet

→

CardioSignal ei voi havaita muita rytmihäiriöitä kuin sydämen eteisvärinää.

→

CardioSignal ei voi havaita veritulppaa tai aivohalvausta.

→

CardioSignal ei voi havaita sydänkohtausta. Mikäli koet rinnassa kipua, painetta
tai kireyttä tai epäilet sydänkohtausta, soita välittömästi hätänumeroon.

→

CardioSignal ei voi havaita muita sydän- tai verisuonisairauksia.

→

Jos tunnet olosi huonoksi tai sinulla on oireita, ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Mikäli sinulle on diagnosoitu pysyvä eteisvärinä, CardioSignal-sovellus ei tarjoa
lisätietoa tilastasi. Tässä tapauksessa on jo osoitettu, että sinulla on eteisvärinää.
Tässä palvelussa säilytettäviä tietoja ja merkintöjä ei automaattisesti lähetetä muille
osapuolille siinäkään tapauksessa, että sovellus tulkitsisi sinun olevan lääkärin avun
tarpeessa. Eteisvärinän tapauksessa ota yhteyttä terveydenhuoltoon.
Terveydellisessä hätätilanteessa soita hätänumeroon.

Päivitetty: Syyskuu 2022. – ©2017–2022 Precordior Oy Kaikki oikeudet pidätetään.
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3 ASENNUS JA AKTIVOINTI

Sovelluksen
asentaminen
CardioSignal-sovellusta ei voi asentaa
sovelluskaupasta yhteensopimattomaan
puhelimeen. Puhelin ei ole yhteensopiva, jos
siitä puuttuvat vaaditut liikesensorit tai sen
käyttöjärjestelmäversio on liian vanha. Tiettyihin
Android-puhelimiin sovelluksen asentaminen
on estetty, vaikka puhelinmallissa olisi vaaditut
sensorit tai vaadittu käyttöjärjestelmäversio.
Google Play tai App Store eivät salli asentamista
yhteensopimattomiin puhelimiin. Helpoin tapa
kokeilla sovelluksen yhteensopivuutta on yrittää
asentaa se sovelluskaupasta.

CardioSignalälypuhelinsovelluksen kuvake

iPhone-sovellus
→ Avaa iPhone-puhelimesta App Store -sovellus
ja valitse Haku-toiminto (suurennuslasi).
→ Kirjoita hakukenttään CardioSignal ja paina
Etsi-painiketta näppäimistöltä.
→ Avaa CardioSignal-sovelluksen tiedot ja paina
Hae-painiketta.
→ Sovellus asennetaan.

Android-sovellus
→ Avaa Google Play -sovellus Androidpuhelimesta.
→ Kirjoita hakukenttään CardioSignal ja paina
suurennuslasikuvaketta.
→ Avaa CardioSignal-sovelluksen tiedot ja paina
Asenna.
→ Sovellus asennetaan

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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3 ASENNUS JA AKTIVOINTI

Käyttäjätilin luominen
CardioSignal-sovelluksen käynnistymisen jälkeen käyttäjä käy läpi opastuksen.
Opastuksen jälkeen on luotava käyttäjätili ennen kirjautumista.
Käyttäjätilin luominen edellyttää voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Syötä
sähköpostiosoite ja salasana. Sovellus ohjeistaa käyttäjää mikäli salasana
ei kelpaa, esimerkiksi jos se on liian lyhyt. Uusi käyttäjätili on vahvistettava
avaamalla käyttäjän sähköpostiin lähetetty linkki.

Käyttäjätilin luominen
→ Katso opastus
→ Syötä sähköpostiosoite ja salasana
→ Tarkista sähköpostisi ja varmenna tili
→ Kirjaudu sovellukseen juuri luomillasi tunnuksilla

Tietosuojailmoitus ja käyttöehdot
CardioSignal-sovelluksen käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä
ja suostumuksen antamista henkilökohtaisten terveystietojen käsittelyyn.
Markkinointiluvan antaminen on vapaaehtoista.

Tietosuojailmoitus ja käyttöehdot
→ Lue ja hyväksy käyttöehdot

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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3 ASENNUS JA AKTIVOINTI

Eteisvärinän mittaustoiminnon aktivointi
Hyväksyttyäsi käyttöehdot aktivoi mittaustoiminto
ostamalla tilaus. CardioSignal voi tarjota myös
ilmaisen käyttökokeilun riippuen ajankohdasta tai
maasta, jossa sovellusta käytetään.

Mittaustoiminnon aktivointi Applen tai
Googlen tilauksella
CardioSignal-sovellus tarjoaa tilauksia
mittaustoiminnon aktivoimiseksi. Kun
tilausvaihtoehto on valittu, käyttäjää pyydetään
hyväksymään tilaus Applen tai Googlen tarjoamalla
tavalla, esim. FaceID:llä, sormenjäljellä, salasanalla
jne. Tilauksen onnistuminen tai epäonnistuminen
näytetään selkeästi. Mittausnäkymä näytetään
onnistuneen maksusuorituksen jälkeen.

Tilauksen kesto, uusiutuminen ja
peruuttaminen
Aktiivinen tilaus uusiutuu automaattisesti, ellei sitä
peruuteta vähintään 24 tuntia ennen seuraavan
tilausjakson alkua. Tämä saattaa vaihdella riippuen
Googlen tai Applen käytännöistä. Tilausta ei
voi peruuttaa CardioSignal-sovelluksesta, vaan
se pitää tehdä Googlen ja Applen järjestelmiä
käyttäen.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet

→ Applen tilausten peruuttaminen:
https://support.apple.com/en-us/HT202039
→ Googlen tilausten peruuttaminen:
https://support.google.com/googleplay/
answer/7018481?hl=en&ref_topic=1689236
Huomioithan, että Apple tai Google voivat muuttaa
linkkejä.

Tilaustyypin vaihtaminen
Tilaustyyppiä (esim. 1 kk, 3 kk tai 1 vuosi) ei voi
päivittää kesken tilauskauden. Jos haluat vaihtaa
esimerkiksi 1 kk:n välein uusiutuvan tilauksen 3 kk:n
tilaukseen, voit vaihtaa sen iPhone- tai Androidpuhelimen tarjoamalla tavalla. Palveluntarjoajan
(Apple tai Google) vastuulla on tarjota mahdolliset
hyvitykset tilaustyypin muuttamisen yhteydessä,
eikä Precordior voi vaikuttaa niihin. Applen ja
Googlen ohjeistuksiin tilaustyypin vaihtamisesta
kannattaa tutustua yllä olevista linkeistä.

Tilauksen palauttaminen
Jos sinulla on aktiivinen tilaus, mutta olet joutunut
esimerkiksi asentamaan CardioSignal-sovelluksen
uudelleen, voit palauttaa voimassa olevan tilauksen.
Päivitetty: Syyskuu 2022. – ©2017–2022 Precordior Oy Kaikki oikeudet pidätetään.
9

iPhone: Kirjaudu CardioSignal-sovellukseen
aiemmin luomallasi CardioSignalkäyttäjätunnuksella, valitse Palauta tilaus -toiminto
ja palauta tilaus käyttäen Apple ID:tä. Tilauksen
palauttamisen jälkeen mittaustoiminto on käytössä
tilauskauden loppuun saakka.
Android: Varmista, että käytät samaa Googletiliä kuin aiemmin. Kirjaudu CardioSignalsovellukseen CardioSignal-käyttäjätunnuksellasi.
Tilaus palautetaan automaattisesti, ja voit jatkaa
mittausten suorittamista.

Tilauksen hinta ja kesto
Huomioithan, että tilauksen hinta sekä tilaustyypit
(1 kk, 3 kk, 1 vuosi) saattavat poiketa tässä
dokumentaatiossa esitetyistä hinnoista ja
tilaustyypeistä. Sovelluksessa näytetään aina hinta
jokaiselle tilaustyypille erikseen.
Myös Apple ja Google pyytävät varmistamaan
oston ennen sen veloittamista. Vahvistamisen
yhteydessä oston hinta näytetään vielä erikseen
käyttäjälle.

4 M I T TA U K S E N S U O R I T TA M I N E N J A T U LO S T E N TA R K A S T E L U

Mittauksen suorittaminen ja tulosten
tarkastelu
Mittaus voidaan suorittaa, kun tilaus on ostettu tai käyttäjä on osallistunut
kampanjaan, jossa mittausominaisuus saatetaan tarjota määräajaksi
veloituksetta. Varmista aina mittausta suorittaessasi, että noudatat ohjeita
tarkasti.

i

Huomioitavaa eteisvärinän mittaamisessa

Eteisvärinä on sydämen yleisin rytmihäiriö, ja se voi esiintyä kohtauksittaisesti
tai pitkäkestoisesti. Oireeton, hiljainen eteisvärinä löytyy varmimmin, jos mittaus
suoritetaan kahdesti päivässä, esimerkiksi aamulla ja illalla.
Parhaan mittaustuloksen saavutat silloin kun noudatat seuraavia ohjeita:
→

Suorita mittaus selinmakuulla ja rentoutuneena.

→

Ole liikkumatta, puhumatta ja yskimättä.

→

Älä pidä puhelimesta kiinni.

→

Pidä kädet rentoina sivuilla. Esimerkiksi kämmenien pitäminen niskan alla
saattaa aiheuttaa rintalihasten liikettä, joka vaikuttaa mittaukseen.

→

Älä suorita mittausta urheilusuorituksen jälkeen, jolloin syketaso on
epätavallisen korkealla.

→

Puhelimen heiluttaminen tai näytön koskettaminen 60 sekunnin mittauksen
aikana voi keskeyttää mittauksen.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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4 M I T TA U K S E N S U O R I T TA M I N E N J A T U LO S T E N TA R K A S T E L U

Mittauksen
suorittaminen

Mittauksen suorittaminen

Mittaus aloitetaan painamalla ALOITA-painiketta
näytön keskeltä. Tämän jälkeen sinulla on 10
sekuntia aikaa asettaa puhelin rintakehän päälle.
Lähtölaskennan aikana kuulet merkkiäänen
sekunnin välein ja mittauksen alkaessa
aloitusmerkkiäänen.

→

Lue mittausohjeet

→

Aloita mittaus painamalla ALOITA

→

Aseta puhelin rintakehällesi

→

Mittauksen edistyminen näytetään

→

Odota, kun dataa analysoidaan

Eteisvärinän mittaus kestää 60 sekuntia.
Mittauksen aikana puhelinta ei saa koskea eikä
liikuttaa. Huomioithan että puhuminen, yskiminen
tai kehon liikuttaminen saattaa aiheuttaa
mittausvirheen tai mittauksen epäonnistumisen.
Myös värinätoiminto aiheuttaa mittausvirhettä, jos
vastaanotat esimerkiksi viestin mittauksen aikana.

i

Mittauksen päättymisestä ilmoitetaan
merkkiäänellä ja värinällä, jos ääni ja värinätoiminto
ovat päällä. Ääni- ja värinäasetusta voi muuttaa
sovelluksen asetuksista. Mittauksen jälkeen
mittausdata analysoidaan. Analysointivaiheen
kesto saattaa vaihdella riippuen Internet-yhteyden
nopeudesta.
CardioSignal näyttää mittaustuloksen
analysointivaiheen jälkeen. Sovellus voi antaa kaksi
eri mittaustulosta: Merkkejä eteisvärinästä tai Ei
merkkejä eteisvärinästä.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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Mittauksen suorittaminen

1.

Poista paksut vaatekerrokset rintakehän
päältä.

2.

Asetu selinmakuulle ja rentoudu.

3.

Paina ALOITA-painiketta CardioSignalsovelluksessa, minkä jälkeen alkaa 10
sekunnin lähtölaskenta.

4.

Aseta puhelin keskelle rintakehää näyttöpuoli
ylöspäin. Aseta 2–3 sormea puhelimen
yläreunan ja rintalastan yläreunan väliin
löytääksesi puhelimelle optimaalisen sijainnin.

5.

Mittaus kestää 60 sekuntia. Kuulet
merkkiäänen mittauksen päättyessä.

6.

Mittaustulos näytetään analysointivaiheen
jälkeen. Internet-yhteyden nopeus saattaa
vaikuttaa analysointivaiheen kestoon.

4 M I T TA U K S E N S U O R I T TA M I N E N J A T U LO S T E N TA R K A S T E L U

Tulosnäkymä
Lääketieteellinen tulos
Mittauksen toistaminen

Jos CardioSignal-sovellus havaitsee eteisvärinää, mittaus pitää toistaa tuloksen
varmistamiseksi. ( 1)
Huomioithan, että mittauksen suorittaminen ohjeiden vastaisesti (liikkuminen,
puhuminen, väärä mittausasento tai puhelimesta kiinni pitäminen) saattaa
myös aiheuttaa Merkkejä eteisvärinästä -mittaustuloksen. Varmista, että olet
noudattanut ohjeita, ja toista mittaus.
Merkkejä eteisvärinästä

Käyttäjällä on havaittu merkkejä eteisvärinästä kahdessa peräkkäisessä
mittauksessa.
Jos sama mittaustulos toistuu useammalla mittauskerralla, ota yhteyttä lääkäriisi
tai sinua hoitavaan tahoon. ( 2)
Ei merkkejä eteisvärinästä

Käyttäjällä ei ole havaittu eteisvärinää. Onnistunut mittaustulos ei edellytä
lisätoimenpiteitä. Muista kuitenkin jatkaa mittausten ottamista päivittäin.
Suosittelemme mittausta aamuin ja illoin. Säännöllinen mittaus on tärkeää,
koska eteisvärinää voi esiintyä myös ajoittain, ja se on siten vaikea tunnistaa.
( 3)

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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4 M I T TA U K S E N S U O R I T TA M I N E N J A T U LO S T E N TA R K A S T E L U

Fysiologia ja kardiogrammi
Tulokset-näkymän kohdassa Fysiologia näytetään sydämen sykkeen keskiarvo,
sykevälivaihtelu (HRV) ja hengitys. Näistä HRV näytetään ainoastaan, jos
mittauksessa ei ole havaittu merkkejä eteisvärinästä. Valmistaja ei ota vastuuta
näiden tulosten oikeellisuudesta. Koskettamalla mitä tahansa näistä saat
lisätietoa. Jos jokin fysiologian arvoista näyttää arvoa N/A, tällöin mittauksesta
ei pystytty laskemaan ko. arvoa. Tämä voi johtua sensoridatan huonosta
laadusta tai puhelimen huonosta asennosta mittauksen aikana.
Kardiogrammi esittää visualisoinnin sydänsignaalista mittauksen aikana.
Koskettamalla kardiogrammikorttia avautuu yksityiskohtaisempi näkymä
kardiogrammista. Kardiogrammia voi selata vaakasuunnassa sekä
korttinäkymässä että kardiogramminäkymässä.
Huomioithan, että kardiogrammi ei ole EKG-sydänkäyrä, koska
sovelluksen käyttämä menetelmä perustuu liikeantureihin.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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4 M I T TA U K S E N S U O R I T TA M I N E N J A T U LO S T E N TA R K A S T E L U

Mittauksen epäonnistuminen
Mittauksen epäonnistuessa toista mittaus uudestaan. Tarkista mittausohjeista,
että olet suorittanut mittauksen ohjeiden mukaan. Mittauksen epäonnistuminen
saattaa johtua useasta eri syystä:
→ Puhelin liikahti mittauksen aikana. Jos puhelin havaitsee liiallista liikettä
mittauksen aikana, mittaus keskeytetään epäonnistuneena.
→ Mittausdataa ei voida tulkita. Liikeantureiden tuottama data on jostain
syystä lukukelvotonta.
→ Puhelin on ollut väärässä asennossa mittauksen aikana. Puhelimen tulee olla
mahdollisimman vaakatasossa.
→ Mittaus on suoritettu esimerkiksi pöydän päältä, jolloin sydänsignaalia ei ole
havaittu.
→ Sykealue oli alueen 30–160 lyöntiä minuutissa ulkopuolella. Mittaa sykkeesi
jollakin toisella tavalla varmistaaksesi, ettei kyse ole tästä syystä.
→ Puhelin on käynnistettävä uudelleen. Tiettyjen puhelinmallien
liikesensoreiden on raportoitu tuottavan virheellistä sensoridataa, mutta
puhelimen uudelleenkäynnistäminen voi korjata tilanteen.
→ Jos mittaus epäonnistuu toistuvasti, ota yhteyttä asiakaspalveluun
sähköpostitse support@cardiosignal.com

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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4 M I T TA U K S E N S U O R I T TA M I N E N J A T U LO S T E N TA R K A S T E L U

?

Miten toimia seuraavissa tilanteissa?

Merkkejä eteisvärinästä havaittu
→

Toista mittaus useaan kertaan ja varmista, että olet
toiminut kuten kohdassa Huomioitavaa eteisvärinän
mittaamisessa on ohjeistettu.

→

Tarkista myös CardioSignal-sovelluksesta löytyvät
pikaohjeet.

→

Jos eteisvärinää havaitaan kahdessa peräkkäisessä
mittauksessa, ota yhteyttä lääkäriin tai sinua
hoitavaan tahoon.

Merkkejä eteisvärinästä havaittu, mutta olen
epävarma tuloksesta
→

→

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet

Kokeile hengityksen pidättämistä mittauksen
aikana (esim. 15 sekunnin ajan), jolloin hengityksen
vaikutus sykkeen epäsäännöllisyyteen vähenee.
Etenkin lapsilla ja nuorilla sydämen syke voi vaihdella
voimakkaasti hengityksen tahdissa (sinusarytmia),
jolloin hengityksen epäsäännöllisyys vaikuttaa
herkemmin tulokseen ja normaali rytmi saattaa
näyttää epäsäännölliseltä.
Kaikilla ihmisillä on toisinaan lisälyöntejä. Vähäisestä
määrästä lisälyöntejä ei ole haittaa, mutta runsas
lisälyöntimäärä voi olla haitallinen. Sovelluksen voi
olla hankala erottaa runsasta lisälyöntisyyttä ja
eteisvärinää toisistaan.
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Mittaus epäonnistuu toistuvasti
→

Varmista, että olet toiminut kuten kohdassa
Huomioitavaa eteisvärinän mittaamisessa on
ohjeistettu.

→

Mittaus luokitellaan epäonnistuneeksi, jos tunnistettu
syke on alle 30 tai yli 160 lyöntiä minuutissa. Mittaa
sykkeesi ja varmista, että se on sykealueella 30–160
lyöntiä minuutissa.

→

Käynnistä puhelin uudestaan. Tiettyjen
puhelinmallien liikesensoreiden on raportoitu
tuottavan virheellistä sensoridataa, mutta puhelimen
uudelleenkäynnistäminen korjaa tilanteen.

→

Jos mitkään edellä mainitut ohjeet eivät
korjaa mittausta, ota yhteyttä Precordior Oy:n
asiakaspalveluun sähköpostitse support@
cardiosignal.com

4 M I T TA U K S E N S U O R I T TA M I N E N J A T U LO S T E N TA R K A S T E L U

?

Pitäisikö mittaus suorittaa suojakuoren ja lisälaitteiden kanssa vai ilman?

On olemassa useita erityyppisiä suojakoteloita
ja apulaitteita, jotka on kytketty suoraan
puhelimeen (esimerkiksi zoomausobjektiivit,
takakannen tuki (engl. popsocket), jalustat,
selfie-kepit jne.).
Onnistunut mittaus, joka johtaa luotettavaan
analyysitulokseen, vaatii kunnollisen
mekaanisen yhteyden puhelimen ja
rintakehän välillä. Yleisesti ottaen minkään
apulaitteen käyttöä mittauksen aikana ei
suositella, koska se voi estää tai muuttaa
rintakehän värinän siirtymistä muuttumattomana
puhelimen liikeantureihin. Ohut suojakuori voi
kuitenkin auttaa pitämään puhelinta paikallaan

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet

mittauksen aikana. Tietyntyyppiset (esim.
paksut ja pehmeät) suojakuoret voivat vääristää
rintakehän pieniä liikkeitä, joita sovelluksen on
tarkoitus tallentaa ja analysoida. Lompakko- tai
läppämalliset kotelot voivat aiheuttaa ongelmia
varsinkin, jos kansi on käännettynä puhelimen
alle mittauksen aikana.
→ Irrota kaikki puhelimeen liitetyt apulaitteet,
jotka estävät puhelinta asettumasta
tasaisesti rintakehälle ennen mittauksen
aloittamista.
→ os mittaukset epäonnistuvat toistuvasti,
kokeile, auttaako suojakuoren poistaminen.
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→ Jos saat kaksi peräkkäistä Merkkejä
eteisvärinästä -tulosta, toista mittaus ilman
suojakuorta tarkistaaksesi, häiritseekö
kotelo liikesignaaleja. Jos saat Ei merkkejä
eteisvärinästä -tuloksen ilman kuorta
ja Merkkejä eteisvärinästä -tuloksen
kuoren kanssa, vältä suojakuoren käyttöä
mittausten aikana.

4 M I T TA U K S E N S U O R I T TA M I N E N J A T U LO S T E N TA R K A S T E L U

Mittauksen keskeyttäminen
Mittauksen voi keskeyttää mittauksen aikana
koskettamalla laskuria tai Peruuta-painiketta.
Mittaus keskeytetään myös, mikäli sovellus
siirretään taustalle mitattaessa.

Aktiviteettinäyttö
Aktiviteetti-näyttö näyttää eteisvärinän
mittausaktiviteetin sekä sykkeen (HR) ja
sykevälivaihtelun (HRV) trendit valitun viikon tai
kuukauden ajalta. Jos valitset Tulos-välilehden,
näytöllä näkyy Lääketieteellinen tulos (eteisvärinä),
ja jos valitset Fysiologia-välilehden, näytöllä on
syke, sykevälivaihtelu, hengitys ja kardiogrammi.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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5 PROFIILI

Profiili
Profiilin voit avata aktiviteettinäytön oikeasta
yläkulmasta.

Salasanan vaihtaminen
Salasanan vaihtamiseksi kirjaudu ensin ulos Profiilinäytön alareunasta. Valitse Kirjaudu ja Etkö
muista salasanaa.

Käyttäjätilin poistaminen
Poista tili napauttamalla Poista käyttäjätili
painiketta Asetukset-valikossa ja seuraamalla
ohjeita, tai pyydä tilin poistamista osoitteesta
support@cardiosignal.com
Käyttäjätilin poistamisen jälkeen mittaustietoja ei
voida palauttaa ja kaikki mittaustiedot yksilöivät
tunnisteet poistetaan. Precordior Oy säilyttää
mittausdatan käyttäjätilin poistamisen jälkeen ja
voi käyttää (anonymisoitua) mittausdataa palvelun
kehittämiseen ja tutkimustyöhön.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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5 PROFIILI

Tilaus

Ilmoitukset

Tilausnäkymästä näet aktiivisen tilauksen tilan ja
pääset CardioSignal-tilaushallintaan.

Ilmoitukset-kohdasta voi sallia tai estää ilmoitukset,
esim. muistutukset tai push-ilmoitukset.

Terveyskysely

Palaute

Terveyskyselyn voi käynnistää Profiili-näytöstä, tai
CardioSignal-sovellus voi joskus ehdottaa sitä.

Palaute-toiminto avaa oletussähköpostiohjelman,
josta käyttäjä voi lähettää palautetta Precordior
Oy:n tarjoamaan käyttötukiosoitteeseen support@
cardiosignal.com

Kirjaudu ulos
Käyttäjä voi kirjautua ulos sovelluksesta Kirjaudu
ulos -painikkeesta. Käyttäjää pyydetään
varmistamaan uloskirjautuminen ennen
uloskirjautumista.

Käyttöehdot

Äänet

Tietosuojailmoitus

Äänet ja värinä asetuksesta voi asettaa äänet ja
värinän päälle ja pois päältä.

Tietosuojailmoitus-kohdasta avataan CardioSignalsovelluksen tietosuojailmoitus.

Kieli

Avoimen lähdekoodin komponentit

CardioSignal-sovelluksen kieli voidaan vaihtaa
asetuksista valitsemalla Kieli. Sovellus näyttää
kielivaihtoehdot ja käytössä olevan kielen.

Avoimen lähdekoodin komponentit -kohdasta
aukeaa näkymä, jossa on lista avoimen lähdekoodin
komponenteista ja niiden lisensseistä.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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Yksityisyydensuoja ja
käyttäjätiedot
Tutustu sovelluksen tietosuojailmoitukseen
osoitteessa fi.cardiosignal.com tai lue lisää
CardioSignal sovelluksen kohdasta Asetukset.

Tietoturva
Henkilötietoja kerätään voidaksemme tarjota
CardioSignal-sovelluksen sinulle. Precordior
käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) säännösten mukaisesti.
Lisätietoa saa Tietosuojailmoituksesta.
CardioSignal käyttää yleisiesti käytössä olevia
ja hyväksi todettuja salausmekanismeja. Kaikki
tiedot, jotka CardioSignal lähettää Precordiorpilvipalveluun, siirretään salatulla yhteydellä ja
tallennetaan salattuun tietokantaan. Palvelimen
tiedoista otetaan päivittäin varmuuskopiot.
Mobiililaitteisiin (iOS ja Android) ei tallenneta
mittausdataa.

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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CardioSignal-käyttäjätili on henkilökohtainen,
ja tämän vuoksi on tärkeää ettei käyttäjätilin
haltija päästä ulkopuolisia laitteelleen, josta on
pääsy CardioSignal-sovellukseen. CardioSignaltunnuksia ei tule jakaa ulkopuolisille, ja sovellus
pitää asentaa virallisista Apple App Store- tai
Google Play -kaupoista. Sovelluksen asentaminen
esimerkiksi Jailbreakattuun tai rootattuun
laitteeseen tai emulaattoriin ei takaa sovelluksen
oikeaa toimintaa. Käyttäjän tulee huolehtia siitä,
että iOS- tai Android-käyttöjärjestelmä on päivitetty
yhteensopivaan käyttöjärjestelmäversioon, jonka
voi tarkistaa kohdasta Tuetut käyttöjärjestelmät,
laitteet ja muut vaatimukset.

6 T U R VA L L I S U U S J A VA L M I S TA J A

Valmistajan tiedot
Precordior Oy
Aurakatu 6, 20100 Turku
Y-tunnus: 2800927-7

Ota yhteyttä:
+358 102 021 200
support@cardiosignal.com
Ison-Britannian vastuuhenkilö
Psephos Limited Sussex Innovation Center
Science Park Square
Brighton, East Sussex BN1 9SB
Regno Unito
rep@psephos.com
+44 1273 704527¨
Valmistajan edustaja, Intian tasavalta
GenePath Diagnostics India Private Limited
Safire Park Galleria, Pune-Mumbai Road
Wakdewadi, Shivaji Nagar, Pune 411005
Maharashtra, India
contactus@genepathdx.com
+91 204 856 6661
CDSCO PRECOR-FIN/1/MD/006237

Ilmoitettu laitos:
Eurofins Expert Services Oy

CardioSignal-älypuhelinsovelluksen ohjeet
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Sveitsin valtuutettu edustaja
OMCS Medical GmbH.
C/O Mr Wilhelm Gudelow
Aegeristrasse 5
6300 Zug
AR@omcmedical.com
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CardioSignal on Precordior Oy:n brändi ja tuote.
Precordior tarjoaa ainutlaatuista liikesensoreihin
perustuvaa teknologiaa sydänterveyden
seuraamiseen. CardioSignal™ on CE-merkitty IIaluokan lääkinnällinen laite sydämen eteisvärinän
tunnistamiseen. Teknologia toimii useimmissa
älypuhelimissa ilman lisälaitteita. Teknologia
perustuu Suomessa vuosina 2012–2022
toteutettuun kattavaan tieteelliseen tutkimukseen,
ja se on validoitu kliinisissä kokeissa. Kehitämme
luotettavia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja
edistääksemme sydänterveyttä ja sydänsairauksien
varhaista toteamista maailmanlaajuisesti.

