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SYMBOLIT 
 

 

CE merkki, joka osoittaa, että Vitacam täyttää 93/42/EEC-
direktiivin vaatimukset. Sisältää ilmoitetun laitoksen numeron. 
 

 

Varoitus / Huomio, Pitää ottaa huomioon ennen kuin aloittaa 
käytön. 

 

Valmistajan nimi ja osoite 

 

Ohjelmiston valmistuspäivämäärä (kk/vvvv ) 

 

Tutustu käyttöohjeisiin 
 

    

  



HUOMIOT JA VAROITUKSET 
 

Lue huolellisesti seuraavat asiat ennen kuin käytät Vitacam ohjelmaa. 

 

Varoitus 
 

01. Likainen kameran linssi voi vaikuttaa mittaustuloksiin, huolehdi että linssi on puhdas ennen käyttöä. 
02. Kamera ei saa olla lähempänä, kuin 1,5 metriä potilaasta 
03. Esteet kameranäkymässä tai väärin sijoitettu potilas voivat estää tai vaikeuttaa mittausta. Varmista, että 

kameran näkymä on esteetön ja mittaustila valmisteltu ohjeistusten mukaisesti. 
04. Tummat vaatteet voivat vaikeuttaa tai estää hengitystaajuuden mittauksen. 
05. Heikko valaistus voi vaikeuttaa tai estää mittauksen. Varmista, että mittausympäristö on valaistu välille 360–

1200 luksia, eikä mikään suora valonlähde osoita kameraa kohti tai sijoitettu kameran suoratoistonäkymään. 
Kohdevalot tai niiden heijastumat, varjot ja muut vahvasti kasvojen ulkonäköön vaikuttavat 
valaistusolosuhteet voivat vaikeuttaa tai estää pulssin mittauksen. 

06. Mittausympäristön taustaan sijoitetut, ihonsävyä lähellä olevat värit voivat vaikeuttaa tai estää 
sykemittauksia. Mittaa potilas aina kontrastista taustaa vasten. 

07. Kasvojen pohjasävyä vahvasti muuttava tai sen peittävä meikki voi vaikeuttaa tai estää sykemittauksia. Tämä 
sisältää, mutta ei rajoitu näihin, meikkivoiteet, peitevoiteet ja värinkorjaajat nestemäisessä, voidemaisessa tai 
puuterimaisessa muodossa. 

08. Potilaan liiallinen liikkuminen voi estää tai vaikeuttaa mittausta. 
09. Hengitystä, jonka taajuus on alle 8 hengitystä minuutissa, ei välttämättä havaita. 
10. Fitzpatrick 5 & 6-tyypin iho voi aiheuttaa vaikeuksia pulssin mittauksessa, jos etäisyys kameraan on yli 2 m.  
11. Vitacam ilmoittaa arvot noin kahdelle kolmasosalle sykemittauksista verrattuna vertailupulssioksimetriin. 

 

 

Huomio 
01. Tätä laitetta ei ole testattu potilailla, joilla on rytmi- tai verenpainehäiriöitä tai muita tunnettuja sydänvikoja. 
02. Tätä laitetta ei ole testattu potilailla, joilla on keuhkovika 
03. Älä käytä laitetta kameralla, joka ei täytä kameralle asetettuja vaatimuksia. Suosittelemme Logitech Brio -

mallia 
04. Älä tee kliinisiä hoitopäätöksiä perustuen ainoastaan Vitacam-ohjelmiston mittaustuloksiin. Vitacam-

ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi osana laajempaa kliinisen päätöksenteko prosessia. 
05. Älä käytä laitetta potilaalle, joka on välittömässä terveydentilaan liittyvässä vaarassa. 
06. Tämä laite on testattu vain potilailla, joiden ihon lämpötila on normaali (huoneenlämmössä). 
07. Käytä laitetta vain aikuisilla potilailla. 

 

Vastuuvapauslauseke 
NE Device SW on vastuussa Vitacamin turvallisuudesta ja toimintakyvystä vain, kun seuraavat ehdot pätevät: 

- Vitacam on asennettu NE Device SW henkilökunnan toimesta. 
- Vitacamia käytetään tämän käyttöohjeen mukaan. 

 



 

YLEISTÄ 
 
Vitacam on lääkintälaiteohjelmisto, joka mittaa potilaan hengitystaajuutta ja pulssia analysoimalla videokuvaa 
digitaalisesta kamerasta. Laite on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille triage vastaanottoon, helpottamaan 
kliinistä päätöksentekoa. Järjestelmä ei tallenna kuvia tai videoita, eikä kerää mitään tietoja mitä aiemmin mainittiin. 
NE Device SW kerää analytiikka tietoja järjestelmästä kehittämistarkoitukseen, mutta näitä tietoja ei voi käyttää 
potilaan tunnistamiseen. 

Ohjelman toiminta 
Vitacam on potilaan hengitystaajuutta ja pulssia mittaava digitaalinen monitorointiratkaisu, jonka toiminta perustuu 
tietokonenäköön ja kasvojentunnistukseen. Potilasta kohden suunnataan kamera, jonka kautta saatu 
suoratoistokuva prosessoidaan erillisellä palvelinkoneella mittaustulosten laskemiseksi. Kerätyt tulokset lähetetään 
hoitajan tietokoneelle Vitacam-sovellukseen, jossa tuloksia voidaan tarkastella. 

 

Käynnistämisen jälkeen sovellus ottaa yhteyden palvelinkoneeseen automaattisesti ja on käyttövalmis, kun 
sovelluksensisäinen yhteyden merkkivalo muuttuu vihreäksi ja yhteyden tilaksi on merkattu ”Yhdistetty”. 

Aktivoinnin jälkeen ohjelma pyrkii mittaamaan potilaan itsenäisesti hyödyntäen kasvojentunnistusta. Löydetyn 
potilaan kasvot ja rintakehä merkataan kiintopistein, joiden avulla ohjelma tarkkailee potilaan rintakehän liikkeitä ja 
kasvojen hienovaraisia sävymuutoksia. Mittausprosessi on automaattinen eikä tavallisesti vaadi käyttäjän toimia, jos 
potilas on havaittu automaattisesti. Mikäli potilaan havaitseminen automaattisesti epäonnistuu tai ei ole mahdollista, 
tai mikäli suoratoistokuvassa on useampi kuin yksi henkilö, potilas voidaan valita myös manuaalisesti. 

Mittaamiseen perusteet 
Kun järjestelmä on käyttövalmis, vihreä edistymispalkki näkyy sovellusikkunan painikepaneelissa. Kun ohjelma etsii 
potilasta, tämä palkki liikkuu edestakaisin ilmaistakseen, ettei automaattinen kasvojentunnistus ole havainnut 
kamerakuvassa kasvoja. Vastaava animaatio voidaan nähdä myös, jos sovellus minimoidaan widget-muotoon. 
 

 
 
Kun ohjelma löytää henkilön, informaatiopalkin mittausaika käynnistyy ja tunnistettujen henkilöiden lukumäärä 
päivittyy. Ensimmäisen laskennan aikana edistymispalkki täyttyy osoittamaan ensimmäisen laskennan arvioidun 
ajan. Potilaan löytämistä seuraava ensimmäinen aloituslaskenta kestää tavallisesti 15–30 sekuntia, jonka jälkeen 
tulokset päivittyvät sovellukseen automaattisesti viidentoista (15) sekunnin välein, kunnes mittausprosessi 
nollataan tai potilasta ei enää havaita. 

Mittaustulokset säilytetään sovelluksessa oletuksena kahden (2) minuutin ajan sen jälkeen, kun potilas on hukattu 
kamerakuvasta. Tämän jälkeen sovellus pyyhkiytyy puhtaaksi tiedoista ja palaa potilaanetsintätilaan. Jos 
järjestelmä hukkaa kasvot hetkellisesti ja löytää kasvot 15 s sisällä uudelleen, ohjelma vertailee kasvonpiirteiden 



avulla kasvoja toisiinsa arvioidakseen, onko kyseessä sama henkilö. Jos henkilö on sama, jatkuvat mittaukset 
normaalisti mutta jos henkilö on uusi, mittaus alkaa alusta. 

KÄYTTÖLIITTYMÄ 
 

 

 

1.Suoratoistokuva Kameran reaaliaikainen näkymä 

2. Listat 
Mittaustulokset allekkaisessa listanäkymässä ilmaistuna numeroarvoin ja 
NEWS2-värikoodattuna. 

3. Trendi Mittaustulokset visualisoituna kaaviona 

4. Minimoi lista / Minimoi trendi Minimoi ja palauttaa listan tai trendin, jolle painike kuuluu 

5. Informaatiopaneeli Käynnissä olevan mittauksen reaaliaikaiset yleistiedot 

6. Painikepaneeli 
Yleiskäyttöpainikkeet, sekä navigointi asetusvalikkoon ja ohjelmansisäiseen 
käyttöoppaaseen 

7. Ilmoituspaneeli 
Ilmoituskenttä, joka ilmestyy ohjelman viestiessä tarvittavista toimista tai 
järjestelmän tilasta 

8. Edistymispalkki 
Palkki, joka ilmestyy, kun potilaanetsintätila on aktiivinen, tai ohjelma suorittaa 
aloituslaskentaa. (edestakainen liike - etsii potilasta, kasvava liike - 
aloituslaskenta käynnissä) 

 

  



Widget 
Ohjelma voidaan kutistaa pienennettyyn widget-muotoon painamalla ”minimoi” -painiketta pääikkunan 
painikepaneelissa. Widget ilmaisee ohjelman tilan yksinkertaistetussa muodossa, viestien joko potilaanetsintätilasta, 
käynnistyneestä aloituslaskennasta tai aktiivisen mittauksen tärkeimmistä mitatuista arvoista. Mikäli ohjelma 
kaipaa käyttäjän toimia pääikkunassa, keltainen ilmoituspalkki ilmestyy widgetin vasempaan laitaan. 

 

 

 

1. Widgetin tila 
Esittää ohjelman tilasta riippuen edistymispalkin animaation (edestakainen liike - etsii 
potilasta, kasvava liike - aloituslaskenta käynnissä) tai mitattavien vitaaliparametrien 
ikonit 

2.Mittaustulokset Viimeisin mittaustulos ja mittausten mediaaniarvo 

3.Widgetin 
painikepaneeli 

Yhteyden merkkivalo ja maksimoi-painike pääikkunaan palaamiseen 

 

Informaatiopaneeli 
 

 

 

1. Mittausaika 
Kertoo viimeisimpään mittaukseen kuluneen ajan. Laskenta alkaa, kun kasvot on 
tunnistettu 

2. Henkilömäärä Kameran suoratoistokuvasta tunnistettujen henkilöiden määrä 

3. Valitut arvot Listalta tai trendiltä käyttäjän toimesta valittu tulos 

4. Yhteyden merkkivalo 

Yhteys palvelinkoneeseen. 
Punainen - ei yhteyttä 
Keltainen - yhdistää 
Vihreä - yhdistetty 

 

  



Lista ja Trendi 
Kaikki kerätyt mittaustulokset ilmaistaan ohjelman pääikkunassa listojen ja trendien välityksellä. Listat sijaitsevat 
pääikkunan molemmin puolin ja esittävät mitatut arvot allekkaisena, aikaleimattuna listana. Uusin mittaustulos 
ilmaistaan listassa ylimpänä. 

Trendit sijaitsevat päänäkymässä suoratoistokuvan yläpuolella listojen välissä ja kuvaavat mittaustuloksia 
visuaalisena kaaviona. Tuomalla tietokoneen osoittimen minkä tahansa trendin arvon päälle on mahdollista 
tarkistaa mittauksen tarkka arvo ja aikaleima. 

Jokainen mittaustulos on värikoodattu varhaisen varoituksen pisteytysjärjestelmien mukaisesti (NEWS2). Listassa 
värikoodaus voidaan nähdä mittausarvon kulmassa ja trendissä kaavion taustassa. Mittaustulos voidaan kopioida 
leikepöydälle napauttamalla arvoa tietokoneen osoittimella, minkä jälkeen arvo voidaan liittää toiseen ohjelmaan 
käyttämällä näppäinkomentoa CTRL-V. 

Tilanteissa, joissa järjestelmä ei pysty luotettavasti mittaamaan potilasta liiallisen liikkeen tai muun häiriötekijän 
vuoksi, tavallisen mittaustuloksen sijaan listalle tai trendille ilmestyy poikkeava ”mittaushäiriö”-merkintä. 
Satunnaiset mittaushäiriöt ovat tavallisia ja toimivat varotoimena varmistamassa, ettei ohjelma esitä epätarkkoja 
tuloksia. Mikäli mittaushäiriöiden määrä kasvaa korkeaksi, voi se kuitenkin viestiä ongelmasta. Ohjelmansisäisen 
oppaan vianmääritysosio tarjoaa korjausehdotuksia mittausongelmiin. 

Mittaustulosten lisäksi listat sisältävät manuaalisen valinnan kentän, jonka kautta potilas voidaan valita 
käsivaraisesti, mikäli automaattimittaus ei kykene löytämään potilasta. Kenttä ilmaisee aktiivisen 
potilaanetsintätilan (automaattinen/manuaalinen) ja sisältää painikkeen aloittaa potilaan manuaalivalinta. 
Hengitystaajuuden manuaalinen valinta suoritetaan piirtämällä nelikulmio potilaan rintakehän yli 
suoratoistokuvassa, siinä missä pulssin valinta suoritetaan piirtämällä nelikulmio potilaan kasvojen yli. 
 

 
 

1. Mittauksen päätiedot 
Sisältää vitaaliparametrin vitaali-ikonin (muuttaa väriä viimeisimmän mittauksen 
NEWS2-koodauksen mukaan), sekä viimeisimmän mittaustuloksen ja mediaaniarvon 

2. Manuaalisen valinnan 
kenttä 

Aktiivisen potilaanetsintätilan ilmaisin (automaattinen/manuaalinen) sekä 
asiaankuuluvan vitaaliparametrin manuaalisen valinnan painike 

3. Täysi listanäkymä Kaikki kootut mittaustulokset, uusin päällimmäisenä 

4. Mittaushäiriö 
Tulokseton arvo, joka syntyy tilanteessa, jossa ohjelma ei kykene tuottamaan 
luotettavia tuloksia 



PAINIKKEET 
 

Painikepaneeli sisältää painikkeita ohjelman yleiskäyttöön, sekä pääsyn ohjelman asetusvalikkoon, 
käyttöoppaaseen ja vianmääritysosioon. 

  

Käynnistä / Sammuta 
Keskeyttää järjestelmän toiminnan ja pyyhkii kaiken viimeisimpään mittaukseen liittyvän datan 
analytiikkaa myöten. 

 

Nollaa 
Pyyhkii ohjelman mittaustuloksista ja palauttaa sen automaattiseen alkutilaansa. Nollaamisen jälkeen 
käyttöä voidaan jatkaa normaalisti 
 

Äänihälytykset 
Kytke ohjelman äänihälytykset päälle tai pois päältä. Edistyneemmät ääniasetukset löytyvät 
asetusvalikosta. 

 

Suoratoisto 

Kytke pääikkunan suoratoistonäkymä päälle tai pois päältä. 

 
Käyttöopas 
Pääsy sovelluksensisäiseenkäyttöoppaaseen, sekä muihin ohjelmaan liittyviin tietoihin. 

Minimoi 
Muuttaa sovelluksen widget muotoon. 

  



KÄYTTÖTILANTEET 
 

Useita henkilöitä suoratoistokuvassa 
Tilanteessa, jossa järjestelmä löytää suoratoistokuvasta useita henkilöitä, ohjelma ilmoittaa käyttäjää asiasta 
ilmoituspaneelin välityksellä ja informaatiopaneelin henkilömäärä päivittyy. Tässä tilanteessa käyttäjän tulee kertoa 
ohjelmalle, mitä potilasta järjestelmän halutaan mittaavan, valitsemalla halutun potilaan suoratoistokuvasta. Potilas 
valitaan napauttamalla suoratoistokuvassa laatikkomaisia osoittimia potilaan kasvojen tai rintakehän päällä. 
Onnistuneen valinnan jälkeen väärien kohteiden osoittimet katoavat ja ensimmäinen mittaus alkaa. 
 

 

 

 
 



Potilaan manuaalinen valinta 
 
Mikäli automaattinen potilaanetsintä ei kykene löytämään potilasta suoratoistokuvasta, potilas voidaan valita myös 
käsivaraisesti. Manuaalinen valinta on hyvä työkalu myös tilanteisiin, joissa potilaan tunnistaminen on epävarmaa 
esim. vahvan parran tai kasvomaskin vuoksi. 
Manuaalinen valinta aloitetaan painamalla manuaalisen valinnan painiketta valitun vitaaliparametrin listanäkymässä. 
Kun valinta on käynnistetty, ohjelma opastaa käyttäjää piirtämään nelikulmiomaisen indikaattorin joko kasvojen tai 
rintakehän yli suoratoistonäkymässä, riippuen valitusta vitaali parametrista. 
Huomioi, että manuaalinen valinta on suoritettava molemmille vitaaliparametreille erikseen. Piirrä indikaattori 
kasvojen yli pulssia varten ja rintakehän yli hengitystaajuutta varten. Valintoja ei tule sekoittaa. Manuaalinen valinta 
voidaan uusia painamalla painiketta uudelleen. Manuaalisen valinnan avulla suoritetun mittauksen jälkeen ohjelma 
tulee palauttaa takaisin automaattiseen etsintätilaan painamalla nollaa-painiketta painikepaneelissa (ks. sivu 
”painikkeet”). 
 

 

 

 



Sovelluksen väliaikainen sulkeminen 
 
Tilanteessa, jossa järjestelmän toiminta halutaan väliaikaisesti pysäyttää, voidaan järjestelmä kytkeä pois päältä 
halutuksi ajaksi käyttäen ”käynnistä/sammuta” -painiketta pääikkunan painikepaneelissa. Tämä ominaisuus on 
tarkoitettu erityisesti tilanteisiin, joissa potilas kieltäytyy mittaukselta. Toiminto sammuttaa kameran ja keskeyttää 
kaiken tiedonsiirron järjestelmän osien välillä lukuun ottamatta ylläpitävää toimintaa. Kaikki kerätty data 
viimeisimmän mittauksen ajalta poistetaan, mukaan lukien analytiikkatiedot. 

Järjestelmä voidaan palauttaa tavalliseen toimintaan painamalla painiketta uudelleen. 

 

 

  



ASETUKSET 
 

Mittaus asetukset 
 

Aika datan tyhjennykseen 
Kuinka kauan ohjelma näyttää mittaustuloksia sen jälkeen, kun ohjelma ei enää tunnista henkilöä. Määritellyn 
ajan jälkeen tiedot tyhjentyvät automaattisesti. 

Käyttäjäasetukset 
 

Päivitä äänihälytysten raja-arvot 
Asetuksella voidaan määritellä millä mittausten raja-arvoilla merkkiäänet soitetaan. 

Livetoisto kiintopisteiden kanssa 
Asetus, jolla kamerakuvan mukana näytetään myös laskennassa käytetyt neliöt ja kiintopisteet. 

Vitaalimoodi 
Valitse, minkä vitaaliparametrien mittaustuloksia näytetään. 

Säilytä ohjelma päällimmäisenä 
Säilyttää ohjelman muiden sovellusikkunoiden päällä, vaikka toinen ikkuna valittaisiin aktiiviseksi. 

Valitse kieli 
Valitse ohjelman kieleksi: englanti, suomi tai ruotsi. 

Tehdasasetukset 
Palauttaa ohjelman oletus käyttäjäasetukset. Ei vaikuta laskentakoneen asetuksiin. 

Tietoja sovelluksesta 
Perustiedot ohjelmasta ja lisensseistä. 

Ongelmatilanteet 
 
 
Ei yhteyttä palvelinkoneeseen – yhteyden merkkivalo on punainen. 
Käynnistä ohjelma uudelleen. Sulje sovellusikkuna ja avaa se sen jälkeen uudelleen kaksoisnapauttamalla 
sovelluskuvaketta. 

Mikäli ohjelman uudelleenkäynnistys ei korjaa ongelmaa, sammuta palvelinkone painamalla koneen 
virtapainiketta pohjassa viiden (5) sekunnin ajan. Kun laite on sammunut, kytke virta uudelleen. 

Ei reaaliaikaista suoratoistokuvaa 
Kätke suoratoistokuva painamalla painikepaneelin suoratoistopainiketta. Kytke toisto tämän jälkeen takaisin 
päälle painamalla kuvaketta uudelleen. 
 
En kuule ohjelman äänihälytyksiä 
Varmista ensin, että ohjelman äänet on kytketty päälle painikepaneelin äänihälytyspainikkeesta. Navigoi 
tämän jälkeen asetusvalikon käyttäjäasetuksiin ja tarkista, että äänihälytysten raja-arvot on asetettu oikein. 
 



Ongelman jatkuessa testaa äänten toimivuus käyttäjäasetusten “Testaa ääni” -ominaisuuden avulla. Mikäli 
ääntä ei kuulu, tarkista, että tietokoneen omat äänilaitteet on määritetty oikein ja kytketty päälle, eikä 
järjestelmän ääniä ole mykistetty. 
 
Potilasta ei tunnisteta automaattisesti tai potilas löydetään ja hukataan useita kertoja 
 

Varmista, että potilas on kääntyneenä kameraan päin. Mikäli ongelmat jatkuvat, valitse potilas manuaalisesti. 
 
 

Ohjelmalla on vaikeuksia saada luotettavia mittaustuloksia 
 
1) Mikäli keltaiset kiintopisteet potilaan rintakehällä katoavat usein (esim. muutaman sekunnin välein), paranna 
mittaustilan valaistusta. Myös tumma vaatetus voi vaikuttaa negatiivisesti kiintopisteiden kartoittamiseen. 

 
2) Mikäli keltaiset kiintopisteet eivät katoa, mutta liikkuvat huomattavasti esimerkiksi kädenliikkeiden 
seurauksena, ohjeista potilasta istumaan paikoillaan rauhallisemmin hetken ajan. 

 
3) Mikäli keltaiset kiintopisteet eivät katoa, mutta jokin (esim. sylissä pidetty laukku) peittää kameran 
näkymää, ohjeista potilasta laskemaan tai siirtämään tiellä olevat objektit sivuun mittauksen ajaksi. 

 
4) Tarkista, että kameran linssi on puhdas. Mikäli linssin pinta on likainen, puhdista se kosteutetulla 
käsipaperinpalalla. 
 
 
Aikaisemmat ratkaisut eivät tehonneet ja mittauksessa on yhä ongelmia, tai saadut 
hengitystaajuusarvot ovat epätodenmukaisia. 
 
Työskentelemme aktiivisesti sen eteen, että järjestelmän mittaustilanne olisi sujuva ja ohjelman tarjoamat 
tulokset luotettavia. Jos kuitenkin kohtaat tilanteen, jossa ohjelma ei kykene tuottamaan luotettavia 
mittaustuloksia, käytä potilaan mittaamiseen muita mittausmenetelmiä, kuten pulssioksimetrejä, EKG:tä tai 
potilaan silmämääräistä arviointia. 

 
 

Potilas vastustaa kameraa 
 
Sovellus voidaan sulkea väliaikaisesti painamalla ”käynnistä/sammuta” -painiketta (ks. sivu ”painikkeet”) 
painikepaneelissa. Mittausten jatkamiseksi paina virtapainiketta uudelleen. 

 
 
  



TEKNISET MÄÄRITYKSET 

Tekniset määritykset / Palvelin 

CPU tuki: CPU core i7  

RAM Muisti: Vähintään 4GB, suositus 8GB tai enemmän 

LAN: 1x RJ-45 fast Ethernet 

Käyttöjärjestelmä: Ubuntu 20.04 LTS (Linux)  

Liitettävyys: 1 x USB 3.0 

Ympäristötekijät:  360 lux-1200 lux 

 

Tekniset määritykset / Ohjelma 
CPU tuki: CPU core i3/i5 

RAM muisti: Vähintään 4 GB, suositus 8 GB 

LAN: 
1x RJ-45 fast Ethernet or Wi-fi 

Käyttöjärjestelmä: Windows 10 

Liitettäävyys: LAN liitettävyys serverille 

 

Tekniset määritykset / Kamera 
Resoluutio:  1920x1080p tai parempi 

Kuvataajuus:  30 fps 

Tarkkuus: 
Tukee tarkennusta 1 metristä, 5 metriin 

Liitettävyys: 1 x USB 3.0 

 

  



Mittausvaatimukset 
 

Hengitystaajuus 
Ehdot Väli Ryhmä Tarkkuus 
Ei liikettä 6-60 / min Aikuiset, ≥18  +-3 

 

Pulssi 
Ehdot Väli Ryhmä Tarkkuus 
Ei liikettä 30-240 / bpm Aikuiset, ≥18 +-5 

 

Asennus 
Vitacam asennetaan NE Device SW toimesta yhteistyössä asiakkaan henkilökunnan kanssa. NE Device SW 
henkilökunta varmistaa, että asennus, on onnistunut ja asennuksen sekä ympäristö vaatimukset täyttyvät. 

 

 



Vitacam-sovelluksen poistaminen 
Sovelluksen poiston saa tehdä vain valtuutettu henkilö. 
Sovelluksen voi poistaa eri tavoilla: 

Poista asennus aloitusvalikon kautta 

1. Valitse Aloita ja etsi sovellus tai ohjelma avautuvasta luettelosta. 
2. Paina sovellusta pitkään (tai napauta sitä hiiren oikealla painikkeella) ja valitse Poista asennus. 

Asennuksen poistaminen asetussivulta 

1. Valitse Aloita ja sitten Asetukset > Sovellukset > Sovellukset ja ominaisuudet.  
2. Valitse poistettava sovellus ja valitse sitten Poista asennus. 

Asennuksen poistaminen ohjauspaneelista (ohjelmille) 

1. Kirjoita tehtäväpalkin hakukenttään Ohjauspaneeli ja valitse se hakutuloksista 
2. Valitse Ohjelmat > Ohjelmat ja toiminnot. 
3. Paina poistettavaa ohjelmaa pitkään (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse Poista asennus tai 

Poista asennus/Muuta. Noudata sen jälkeen näytöllä esitettyjä ohjeita. 

Huolto ja korjaus 
NE Device SW korjaa ja päivittää säännöllisesti Vitacam ohjelmistoa. NE Device SW henkilökunta on yhteydessä, 
koskien uutta ohjelmisto päivitystä ja asennusta. 

Tuki 
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ole yhteydessä Vitacam tukeen: 

Sähköposti: vitacam.support@nedevicesw.com 
Puhelinnumero: +358 50 486 8749 

Takuu 
NE Device SW tarjoaa takuun Vitacam-ohjelmistolle asiakkaan sopimuksessa kuvatulla tavalla. Takuu on voimassa 
koko tuotteen elinajan ja se sisältää ohjelmiston tuen ja huollon. Tuotteen kokonaiselinaika on viisi vuotta. 

 

STANDARDIEN JA LUOKITUSTEN NOUDATTAMINEN 
 
EN ISO 13485:2016 Medical devices --Quality management systems --Requirements for regulatory purposes 
SFS-EN ISO 14971:2019 Medical devices. Application of risk management to medical devices 
IEC 62366-1:2015 Medical devices –Part 1: Application of usability engineering to medical devices 
IEC 62304:2015 Medical device software –software life cycle processes 

Vaatimustenmukaisuustodistus 
NE Device SW täten vakuuttaa, että Vitacam täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/EEC. 
Vaatimustenmukaisuustodistus kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta https://vitacam.health 


