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1  Lyhenteet

EHR   Electronic Health Record, sähköinen potilastietojärjestelmä

FIPS   Federal Information Processing Standard, salausstandardit

GDPR  General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus

ID  Identification, tunniste

SSID   Service Set Identifier, langattoman verkon tunnus

LIS  Laboratory Information System, laboratorion tietojärjestelmä

HIS  Hospital Information System, sairaalan tietojärjestelmä
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2  LumiraDx Connectin esittely

LumiraDx Connect on älykäs integroitu Platform -liitettävyysalusta, jonka avulla 
käyttäjät voivat määrittää ja hallinnoida LumiraDx Instrument-vierihoitolaitteita 
etätoiminnalla sekä siirtää potilaan testitulokset olemassa olevaan sähköiseen 
potilastietojärjestelmään (EHR). Tämän toiminnon saavat aikaan LumiraDx 
Connect Manager- ja EHR Connect -sovellus.

LumiraDx Connectin käyttöä varten on suositeltavaa, että seuraavat tarkastukset 
on suoritettu ja tiedot on hankittu IT-osastolta ennen LumiraDx Connectin 
asennuksen jatkamista ja määrittämistä: 

• Paikallisverkon määrittäminen
• Tarkista, onko Ethernet- vai langaton yhteys asetettu ensisijaiseksi.
• Jos IT-verkossasi käytetään välityspalvelinta, tarvitset seuraavat tiedot:

• välityspalvelimen isäntänimi
• välityspalvelimen portin numero
• tarvittaessa käyttäjätunnus ja salasana.

• Jos käytät WiFi-liitettävyyttä, tarvitset seuraavat tiedot: 
• WiFin SSID-nimi
• WiFin salasana.

• Jos paikallinen IT-verkko vaatii pääsyä suojatulle verkkosivustolle, sinun 
on sallittava lähtevä liikenne osoitteeseen *.lumiradx.com porteissa 80 
ja 443.

• Ohjelmiston asentaminen mobiililaitteisiin
• Sinulla tulisi olla valtuudet asentaa sovellus julkisista sovelluskaupoista 

mobiililaitteelle/tablet-laitteelle
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EHR-liitetty

Integroi sähköisiin potilastietojärjestelmiin 
potilastulosten siirtämistä varten. 

Tarkastele potilaan testituloksia LIS- tai HIS-
järjestelmässäsi.

Itsenäisen laitteen 
käyttö

Suorita potilastestit ja QC-testit. 

Tallenna testitulokset yhdessä 
ajan, päivämäärän ja 
potilastunnisteen kanssa.

Hallinnointi

Määritä yksi tai useita 
Instrument-laitteita. 

Luo työryhmiä ja 
sisäänkirjautumisen 
tunnistetietoja.

Hallinnoi 
vaatimustenmukaisuus- ja 
hallinnointitoimintoja.

LumiraDx Connect 
Manager

LumiraDx Connect 
Manager 

Sähköinen 
potilastietojärjestelmä

LumiraDx Instrument -laite

 ja LumiraDx Connect Hub 
tai LumiraDx Connect App

LumiraDx Instrument -laite
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LumiraDx Instrument -laite 

ja LumiraDx Connect Hub 
tai LumiraDx Connect App



2.1  LumiraDx Connect Manager 

LumiraDx Connect Manager tarjoaa järjestelmänvalvojalle mahdollisuuden valvoa 
potilas- ja QC-testejä, mikä helpottaa laadunhallintaa. LumiraDx Connect Manager 
on pilvipohjainen verkkosovellus ja mobiilisovellus natiiville iOS:lle ja Androidille, joita 
käytetään kaikkien LumiraDx Instrument-laitteiden nopeaan ja tarkkaan hallintaan. 
Sovelluksen käyttötavat:

• Työryhmien luominen
• Käyttäjien ja LumiraDx Instrument -laitteiden määrittäminen työryhmiin hallinnan 

helpottamiseksi
• Käyttäjien ja ylläpitäjien hallinnointi
• Instrument-laitteiden ja Connect Hubien seuranta ja hallinnointi
• Instrument-laitteen testi- ja QC-tulosten tarkastelu
• Hallinnoi QC-testikäytäntöä
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2.3  LumiraDx Connect Hub

LumiraDx Connect Hub on erillislaitteena 
toimiva moduuli, jolla Instrument-laitteet voivat 
kommunikoida Connect Managerin kanssa 
matalaenergisen Bluetooth-yhteyden kautta. 

Esittely - 7

2.2  LumiraDx Connect App

LumiraDx Connect App on sovellus natiiville 
iOS:lle ja Androidille ja toimii LumiraDx Connect 
Managerin mobiiliversiona. Sen lisäksi, että 
LumiraDx Connect App mahdollistaa pääsyn 
Connect Manageriin mobiililaitteesta tai 
tabletista, sovellusta voidaan käyttää myös 
seuraavasti:

• Suorita Connect Hubien alkuasetukset ja 
liittäminen Wi-Fi verkkoon

• Vaihtoehtoinen menetelmä Instrument-
laitteen yhdistämiseksi LumiraDx 
Connectiin, kun toimitaan Connect Hubin 
kantaman ulkopuolella



Connect Hub:

• Siirtää LumiraDx Instrument -laitteiden keräämät testitulokset saumattomasti ja 
langattomasti 

• Erittäin turvallinen – Instrument-laitteet kommunikoivat vain niille nimettyjen Hubien 
kautta

• Muodostaa automaattisesti yhteyden 10 metrin kantaman alueella oleviin 
Instrument-laitteisiin

• Muodostaa yhteyden verkkoon WiFi- tai Ethernet-yhteyttä käyttäen 
• Antaa tuen enintään 7 Instrument-laitteelle kussakin Connect Hubissa
• Yksinkertainen käyttöliittymä, jossa näytetään sähkövirran ja yhteyden tila
• Toimitetaan keskenään vaihdettavissa olevilla virtapistokemalleilla, jotka sopivat 

useimpien maantieteellisten alueiden pistorasioihin
• Helppo ottaa käyttöön LumiraDx Connect Appin avulla

2.4 EHR Connect

EHR Connect on lisäpalvelu, jonka avulla muodostetaan saumaton yhteys LumiraDx 
Instrument -laitteen ja olemassa olevien sähköisten potilastietokantajärjestelmien (EHR-
järjestelmien) välille. Näin testitulokset voidaan tallentaa potilaskertomuksiin. Palvelu 
tukee integrointia useisiin erilaisiin terveydenhuollon järjestelmiin, ja teknologia on 
yhteensopiva alan käyttöstandardien, kuten HL7:n, kanssa. Lisätietoja tästä lisäpalvelusta 
saa LumiraDx-asiakaspalvelusta.
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3  Käytön aloitus

3.1  Connect Hubin purkaminen pakkauksesta

LumiraDx Connect Hub -pakkauksen sisältö:

• LumiraDx Connect Hub
• LumiraDx Connect Hub -pistokemallit
• LumiraDx Connect Hub -pakkausseloste

Tarkasta ennen käyttöä, onko Connect Hub -laitteessa tai pakkauksessa vaurioita. 
Älä kytke pistorasiaan vaurioitunutta Connect Hubia turvallisuussyistä. Ilmoita kaikista 
vaurioista asiakaspalveluun. Katso yhteystiedot tämän Connect-käyttöoppaan luvusta 
Asiakaspalvelut.

Käytön aloitus - 9

3.2  LumiraDx Connect Appin 
asentaminen

Organisaatiosi nimetty ylläpitäjä valvoo 
LumiraDx:n käyttöönottoa ja saa ensimmäiset 
kirjautumistunnukset LumiraDx:ltä. Näitä 
tietoja tarvitaan, kun Connect Manageriin 
kirjaudutaan sisään ensimmäistä kertaa.

LumiraDx Connect App on saatavissa 
Android- ja iOS-sovelluskaupoista. Connect 
App asennetaan mobiililaitteeseen avaamalla 
sovelluskauppa, hakemalla LumiraDx Connect 
ja asentamalla sovellus. 

Huomautus: ”Jos Android-laitteissa sovellus 
näyttää kysymyksen Sallitko Connectin 
päästä tämän laitteen sijaintitietoihin?”, valitse 
”Salli”. Android-laitteet eivät salli Bluetooth-
yhteyden muodostamista, ellei pääsyä laitteen 
sijaintitietoihin ole sallittu.

1. Avaa sovellus ja anna toimitettu 
pääsykoodi.

2. Napauta/valitse ”Vahvista pääsykoodi”.

3. Anna käyttäjätunnus ja sitten salasana.

4. Valitse ”Kirjaudu sisään”.



1. Kirjaudu sisään mobiililaitteen Connect 
Appiin ja napauta näytön vasemmassa 
yläosassa olevaa valikkokuvaketta , jotta 
pääset valikkoon.

Huomautus: Varmista, että Bluetooth on otettu 
käyttöön mobiililaitteessasi

2. Valitse ”LumiraDx Connect Hubit”.

3.3  Connect Hubin kytkeminen sähkövirtaan

Käytä oikeaa Connect Hub -pistokemallia ja kytke Connect Hub seinäpistorasiaan. Kun 
Connect Hub on kytketty sähkövirtaan, virran merkkivalo syttyy.

3.4  Connect Hubin määrittäminen

Kun Connect Hubit on määritetty, ne alkavat siirtää tietoja automaattisesti LumiraDx 
Instrument -laitteiden ja Connect Managerin sekä sähköisen potilastietokannan 
välillä. Connect Hubit voidaan määrittää vain LumiraDx Connect Appilla, joka toimii 
mobiililaitteessa. Mobiililaitteen on oltava Connect Hubin 10 metrin kantaman sisällä, 
jotta käyttöönotto onnistuu.

3.5  Connect Hubin määrittäminen langallisella Ethernet-
yhteydellä 

Jos organisaatiosi ei edellytä välityspalvelimen käyttämistä, voit ehkä aloittaa Connect 
Hubin käyttämisen yksinkertaisesti kytkemällä sen sähkövirtaan ja liittämällä Ethernet-
kaapelin Connect Hubin Ethernet-porttiin.

Jos organisaatiosi edellyttää välityspalvelimen käyttämistä, noudata seuraavia vaiheita:
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3. Napauta sen Connect Hubin 
toimintovalikkoa , jonka haluat määrittää.

4. Valitse alasvetovalikosta ”Määritä”.
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5. Irrota LumiraDx Connect Hub 
virtalähteestään, odota 10 sekuntia ja liitä 
se takaisin virtalähteeseen.

6. Vie Ethernet-kaapelin toinen pää Connect 
Hubin Ethernet-porttiin ja kaapelin toinen 
pää joko seinäliittimen tai reitittimen 
Ethernet-porttiin.

7. Odota noin minuutti, niin Connect-tilavalo 
alkaa vilkkua nopeasti.

8. Napauta ”Etsi Connect Hub”.

Connect App muodostaa nyt yhteyden 
Connect Hubiin, ja näet nyt Connect Hubin 
määritysasetukset.
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9. Valitse ”Yhteys”-osasta ”Langallinen”. 

10. Tarvitset ehkä välityspalvelimesi tietoja 
IT-osastoltasi. Jos organisaatiosi ei 
edellytä välityspalvelimen käyttöä, valitse 
Välityspalvelin-valikosta ”Ei mitään”.

Jos organisaatiosi edellyttää välityspalvelimen 
käyttämistä, valitse Välityspalvelin-valikosta 
”Manuaalinen” ja täydennä sitten alla olevat 
kentät. 

Huomautus: Jos et tiedä, mitä arvoja 
näihin kenttiin tulee lisätä, kysy verkon 
järjestelmänvalvojalta.

11. Napauta ”Tallenna muutokset”. 
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12. Vahvistusviesti näyttää, että 
määritysasetukset on otettu käyttöön. 

13. Connect Hubin ”Connect”-valo muuttuu 
vilkkuvasta vihreästä valosta jatkuvasti 
palavaksi vihreäksi valoksi 60 sekunnin 
kuluessa.

14. Connect App näyttää nyt, että 
Connect Hub on verkossa. 
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3. Napauta sitä Connect Hubin 
toimintovalikkoa , jonka haluat määrittää. 

3.6  Connect Hubin määrittäminen langattomalla 
yhteydellä

1. Kirjaudu sisään mobiililaitteen Connect 
Appiin ja napauta näytön vasemmassa 
yläosassa olevaa valikkokuvaketta , jotta 
pääset valikkoon.

Huomautus: Varmista, että Bluetooth on otettu 
käyttöön mobiililaitteessasi.

2. Valitse ”LumiraDx Connect Hubit”.
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4. Valitse alasvetovalikosta ”Määritä”. 

5. Irrota LumiraDx Connect Hub 
virtalähteestään, odota 10 sekuntia ja liitä 
se takaisin virtalähteeseen.

6. Odota noin minuutti, niin Connect-tilavalo 
alkaa vilkkua nopeasti.

7. Napauta ”Etsi Connect Hub”.

Connect App muodostaa nyt yhteyden 
Connect Hubiin, ja näet nyt Connect Hubin 
määritysasetukset.
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8. Valitse Yhteys-osasta ”Wi-Fi”.

9. Anna kohtaan SSID Wi-Fi-verkon 
langattoman verkon tunnus (SSID tai 
verkkonimi). 

Huomautus: Jos et tiedä, mikä SSID-tunnus on, 
kysy verkon järjestelmänvalvojalta.

10. Syötä Wi-Fi-yhteyden ”Salasana”.

11. Jos organisaatiosi ei edellytä 
välityspalvelimen käyttöä, valitse 
Välityspalvelin-valikosta ”Ei mitään”.

Jos organisaatiosi edellyttää välityspalvelimen 
käyttämistä, valitse Välityspalvelin-valikosta 
”Manuaalinen” ja täydennä sitten alla olevat 
kentät.

Huomautus: Jos et tiedä, mitä arvoja 
näihin kenttiin tulee lisätä, kysy verkon 
järjestelmänvalvojalta.
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12. Napauta ”Tallenna muutokset”. 

13. Vahvistusviesti näyttää, että 
määritysasetukset on otettu käyttöön. 

14. Connect Hubin ”Connect”-valo muuttuu 
vilkkuvasta vihreästä valosta jatkuvasti 
palavaksi vihreäksi valoksi 60 sekunnin 
kuluessa.
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15. Connect App näyttää nyt, että Connect 
Hub on verkossa. 

3.7  Mobiililaitteen käyttäminen 
Connect Hubina

Jos LumiraDx Instrument -laite on Connect 
Hubin kantaman ulkopuolella, mutta sitä on 
hallinnoitava Connect Managerilla tai lähettää 
testituloksia Connect Manageriin, mobiililaitetta 
voidaan käyttää LumiraDx Connect Hubina.

1. Kirjaudu sisään mobiililaitteen Connect 
Appiin ja napauta näytön vasemmassa 
yläosassa olevaa valikkokuvaketta , jotta 
pääset valikkoon.

2. Valitse ”LumiraDx Connect Hubit”.

3. Valitse Connect Hubit -sivulta vaihtoehto 
mobiililaitteen käyttämisestä Connect 
Hubina. Ota se käyttöön liukusäätimen 
avulla.

4. Valitse -kuvake nähdäksesi, mihin 
Instrument-laitteisiin mobiililaite on liitetty.



Connect Manager -verkkosivustoa tai Connect Appia voidaan käyttää LumiraDx 
Platform -alustan ylläpitorakenteen luomiseen.

Connect Managerin ja Instrument-laitteiden käyttäjillä voi olla erilaisia rooleja:

• Organisaation ylläpitäjä on ylläpitäjänä koko organisaatiolle. Hän voi kirjautua 
sisään Connect Manageriin, luoda uusia käyttäjiä, muokata jo luotuja käyttäjiä, 
luoda työryhmiä ja muokata kunkin työryhmän asetuksia.

• Työryhmän ylläpitäjä on ylläpitäjänä yhdelle tai useammalle valitulle työryhmälle. 
He voivat kirjautua Connect Manageriin ja lisätä Instrument-laitteen käyttäjiä 
tiettyihin työryhmiinsä.

• Instrument-laiteylläpitäjä voi kirjautua sisään LumiraDx Instrument -laitteisiin, 
säätää asetukset, tehdä päivitykset ja suorittaa testejä.

• Instrument-laitekäyttäjä voi kirjautua sisään LumiraDx Instrument -laitteisiin testien 
suorittamiseksi.

4.  Connect Manager -järjestelmä

20 - Connect Manager -järjestelmä
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4.1  Työryhmät 

Instrument-laitteet ja käyttäjät voidaan nimetä tiettyihin työryhmiin (esim. Kardiologia). 
Tämän avulla voidaan kontrolloida, ketkä käyttäjät saavat käyttää mitäkin Instrument-
laitetta 

Huomautus: Instrument-laitteet voivat kuulua vain yhteen työryhmään, kun taas käyttäjät 
voidaan nimetä yhteen tai useampaan työryhmään.

Uuden työryhmän lisääminen:

1. Organisaation ylläpitäjän on kirjauduttava sisään Connect Manageriin.

2. Valitse ”Työryhmät”, jolloin näet aiempien työryhmien luettelon.

3. Valitse 

4. Syötä uuden työryhmän nimi.

5. Voit valinnaisesti kuvata uuden työryhmän lyhyesti. Tämä kuvaus näkyy työryhmän 
nimen ohessa, kun työryhmä valitaan.



Kun haluat tarkastella johonkin työryhmään kuuluvia Instrument-laitteita ja käyttäjiä, 
valitse työryhmä luettelosta.

Valitse ”Käyttäjät”- tai ”Instrument-laitteet”-välilehti tarkastellaksesi työryhmän käyttäjiä ja 
Instrument-laitteita.
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4.2  Käyttäjät

Käyttäjän muokkaaminen tai uuden käyttäjän luominen:

1. Organisaation ylläpitäjän on kirjauduttava sisään Connect Manageriin.

2. Napauta valikosta ”Käyttäjät”.

3. Valitse Käyttäjät-sivun luettelosta haluamasi käyttäjä muokattavaksi tai napauta  
uuden käyttäjän luomiseksi.

4. Korostetut kentät on täytettävä.

5. Anna käyttäjälle käyttäjätunnus. Tätä 
käytetään, kun Instrument-laitteeseen tai 
Connect Manageriin kirjaudutaan.

6. Sähköposti: anna käyttäjän 
sähköpostiosoite.

Huomautus: Sähköpostiosoitetta voidaan 
käyttää vain kerran jokaista organisaation 
yksittäistä käyttäjää kohden.

7. Täytä tarvittavat käyttäjätietojen kentät.

8. Connect Manager -roolit: valitse yksi 
seuraavista:

• Ei mitään
• Organisaation ylläpitäjä 
• Työryhmän ylläpitäjä

Huomautus: Jos valitset kohdan Työryhmän 
ylläpitäjä, on myös valittava ne työryhmät, joihin 
ylläpitäjä kuuluu.
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9. Instrument-laiteroolit: osoita, onko käyttäjä Instrument-laitekäyttäjä vai ei.

Huomautus: Jos valitset kohdan Instrument-laitekäyttäjä, käyttäjä voi kirjautua sisään 
Instrument-laitteisiin ja ylläpitäjätesteihin. Valitse sopivat työryhmät tälle käyttäjälle 
näkyviin tulevasta tarkistusluettelosta.

Huomautus: Käyttäjät eivät voi itse muuttaa työryhmä- tai Instrument-laiterooliaan. 
Muutokset on annettava organisaation jonkin toisen ylläpitäjän tehtäväksi.

10. Napauta ”Tallenna muutokset”. Kun uusi käyttäjä on luotu, käyttäjän 
sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattinen sähköpostiviesti, joka sisältää 
linkin käyttäjän salasanan luomista varten. Tämä linkki on voimassa 24 tuntia.

11. Napauta sen käyttäjän toimintovalikkoa , jonka haluat poistaa tai jonka 
salasanan haluat nollata.

12. Kun valitaan ”Nollaa salasana”, käyttäjälle lähetetään automaattinen 
sähköpostiviesti, jossa on linkki uuden salasanan luomista varten.
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4.3  Instrument-laitteet

Organisaation Instrument-laitteet voidaan nimetä tietyille työryhmille. Tämä on 
hyödyllistä silloin, jos organisaatio haluaa rajoittaa tiettyjen Instrument-laitteiden käytön 
tietyille osastoille. Instrument-laitteen työryhmä ja asetukset voidaan päivittää Connect 
Managerin Instrument-laitteet-sivun kautta. 

Instrument-laitteen yleisten asetusten päivittäminen:

1. Organisaation tai työryhmän ylläpitäjän on kirjauduttava sisään Connect 
Manageriin.

2. Napauta LumiraDx Instrument -laitteet.

3. Tarkastele ja muokkaa Instrument-laitteen asetuksia valitsemalla 
toimintovalikkopainike  ja ”Yleiset asetukset”.

4. Instrument-laitteen nimi: valitse jokin muu 
nimi kun Instrument-laitteen oletusnimi.

5. Työryhmä: valitse työryhmä, johon kyseinen 
Instrument-laite nimetään.

Huomautus: Instrument-laitteet on oletuksena 
nimetty työryhmään ”Ei nimetty”. Siirrä 
Instrument-laitteet organisaatiosi luomaan tai 
sitä varten luotuun työryhmään.

Varoitus: Jos Instrument-laitteen 
työryhmämääritystä muutetaan, kaikki asetukset 
ja käyttäjät poistetaan Instrument-laitteesta ja 
uudet asetukset lähetetään uuteen työryhmään 
perustuen.
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Työryhmiä muutettaessa käyttäjältä kysytään 
kehotteella, onko jotkin testitiedot poistettava 
Instrument-laitteesta vai onko testitiedot 
jätettävä. 

Varoitus: Valinnalla ”Poista tiedot ja käynnistä 
Instrument-laite uudestaan” tarkoitetaan, että 
testitiedot näkyvät vain Connect Managerissa.

6. Napauta ”Tallenna muutokset”.

1. Valitse Instrument-sivulta se Instrument-laite, 
jonka testituloksia haluat tarkastella.

2. Valitse aikaväli, jona testit suoritettiin.

3. Suodata testityypin mukaan valitsemalla 
”Testityyppi”.

4. Napauta mitä tahansa testitulosta ja 
tarkastele kyseisen testin lisätietoja.

5. Lähetä tulosluettelo .CSV-tiedostoon 
napauttamalla ”Vie”.

4.4 Testitulokset

Potilastestituloksia ja QC-testituloksia voidaan tarkastella organisaatiosi jokaisen 
Instrument-laitteen osalta. Tarvittaessa tulokset voidaan viedä myös .CSV-tiedostoon.

Seuraava varoitus ilmestyy ponnahdusikkunaan.

Varoitus: Kaikki tiedot näytetään vain tarkastelua varten. Käyttäjä tietää, että kaikki 
tietojen vienti Connect Manager -näyttötoiminnosta saattaa johtaa kyseisten 
tietojen vioittumiseen. Käyttäjä ottaa organisaation puolesta yksin vastuun kaikkien 
näyttötoiminnosta vietyjen tietojen käytöstä.



4.5  Henkilökohtaiset asetukset

Nimi, yhteystiedot ja salasana voidaan päivittää.

Henkilökohtaisten tietojen päivittäminen:

1. Kirjaudu sisään Connect Manageriin.

2. Napauta sivun oikeasta yläkulmasta 
nimeäsi ja valitse alasvetovalikosta ”Profiili”.

3. Muokkaa kaikkia tarvittavia profiilitietojen 
kenttiä:

4. Napauta ”Tallenna profiili”. 

Salasanan muuttaminen:

1. Kirjaudu sisään Connect Manageriin.

2. Napauta sivun oikeasta yläkulmasta 
nimeäsi ja valitse alasvetovalikosta 
”Nollaa salasana”. 

3. Syötä ”Nykyinen salasana” sekä ”Uusi 
salasana” tarvittaviin kenttiin. Katso 
salasanaa koskevat vaatimukset 
osasta 5.2.

4. Napauta ”Päivitä salasana”.
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4.6  Yleiset asetukset

Organisaation ylläpitäjät voivat päivittää koko organisaatioon liittyviä asetuksia 
Asetukset-sivulla. Tähän kuuluvat organisaatiota koskevat yleiset asetukset.

Organisaation yleisten asetusten päivittäminen:

1. Kirjaudu sisään Connect Manageriin.

2. Valitse ”Asetukset”. 

3. Valitse organisaation aikavyöhyke.

4. Muokkaa organisaation diagnostiikkakoordinaattorin yhteystietoja.

5. Valitse organisaatioidesi QC-testikäytännöksi joko ”Pois” tai ”Pakollinen”.

6. Napauta ”Tallenna muutokset”.



5  Muita ohjeita

5.1  Sisäänkirjautuminen Connect Manageriin

Sisäänkirjautuminen Connect Manageriin:

1. Joko:

• Avaa Connect App mobiililaitteessasi tai
• Käytä verkkoselainta ja siirry sivustolle connect.lumiradx.com.

2. Anna organisaation pääsykoodi, jos olet käyttämässä Connect Manageria 
ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Organisaation pääsykoodi tarvitaan vain ensimmäistä kertaa 
sisäänkirjautuville. Seuraavan kerran käydessäsi tällä verkkosivustolla pääset suoraan 
sisäänkirjautumisnäyttöön.

3. Anna Käyttäjätunnus ja Salasana vastaaviin kenttiin.

4. Valitse ”Kirjaudu sisään”.

Salasanan vaihtaminen:

1. Joko:

• Avaa Connect App mobiililaitteessasi tai
• Käytä verkkoselainta ja siirry sivustolle connect.lumiradx.com.

2. Valitse ”Unohditko salasanasi?”. 

3. Sähköposti: anna sähköpostiosoitteesi. Väliaikainen vahvistuskoodi lähetetään 
sähköpostiosoitteeseesi.

4. Uuden salasanan asettaminen

• Sähköposti: anna sähköpostiosoitteesi.
• Vahvistuskoodi: anna väliaikainen vahvistuskoodi, joka lähetettiin 

sähköpostiosoitteeseesi.
• Uusi salasana: anna uusi salasanasi.
• Syötä salasana uudelleen: anna uusi salasanasi.
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5.2  Käyttäjätunnusta ja salasanaa koskevat vaatimukset

Käyttäjätunnusta koskevat vaatimukset:

• Käyttäjätunnuksen enimmäispituus on 20 merkkiä
• Käyttäjätunnuksen on oltava yksilöllinen kaikille organisaation käyttäjille
• Käyttäjätunnus ei erottele isoja ja pieniä kirjaimia

Salasanaa koskevat vaatimukset:

• Isot ja pienet kirjaimet erotellaan
• Vähimmäispituus on 8 merkkiä
• Edellyttää ainakin yhtä numeroa
• Tarvitaan ainakin yksi erityismerkki (sallittuja merkkejä ovat -,./)
• Edellyttää ainakin yhtä pientä kirjainta
• Edellyttää ainakin yhtä isoa kirjainta
• 10 epäonnistuneen yrityksen jälkeen käyttäjä lukitaan väliaikaisesti ulos Connect 

Managerista 30 minuutiksi. Jos salasana täytyy asettaa uudelleen, on otettava 
yhteys organisaation Connect Manager -ylläpitäjään.

5.3  Sovelluksen päivitykset

LumiraDx Connect App päivittyy automaattisesti puhelimen sovelluskaupan kautta. 
Myös sovelluksen verkkoversio päivittyy automaattisesti, eikä tämä edellytä toimia 
organisaation taholta. 
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Saadaksesi tuote- ja liitettävyystukea ota yhteys LumiraDx-asiakaspalveluun 
sähköpostitse osoitteella customerservices@lumiradx.com.

Paikallisen asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy lumiradx.com-verkkosivuston 
asiakaspalvelusivulta lumiradx.com.

6  Asiakaspalvelut
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• LumiraDx tarjoaa ja toteuttaa tietoturva- ja datasuojausta Connect-järjestelmän 
rakenteessa tietosuojakäytännön ja -käsittelyn lisäksi. Tämän toteuttamiseksi 
noudatamme seuraavia varotoimia tietosuojan suhteen:

• Kaikki järjestelmän siirrossa oleva tai lepotilassa oleva data on salattu FIPS 140 
-standardien mukaisesti.

• Päätepisteet ja protokollat käyttävät tietovarmennus- ja eheysmekanismeja 
hakkeroinnin estämiseksi.

• End-to-end-salausta käytetään suojattujen päätepisteiden välillä tietojen 
suojaamiseksi julkisten tai suojaamattomien verkkojen kautta.

• Data kulkee järjestelmän läpi tunnistamattomaksi muutettuna, kunnes se saavuttaa 
sähköisen potilastietojärjestelmän (EHR), jossa se voidaan tunnistaa uudelleen ja 
kohdistaa potilaaseen.

• Identifioitavat ja pseudonyymit tiedot tallennetaan vain potilaan maantieteelliselle 
alueelle.

• LumiraDx:lle lähetetään vain täysin anonymisoitua dataa suorituskyvyn seuraamista 
ja analysoimista varten.

7.1  Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten 
noudattaminen

Tietoturvasuojaustensa lisäksi LumiraDx on varmistanut, että se noudattaa GDPR-
asetuksen jokaista periaatetta. 

7  Tietoturva
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8  Tietosuojailmoitus

Kun ylläpitäjä tai käyttäjä käyttää LumiraDx Connect Manageria ja EHR Connectia 
ensimmäistä kertaa, hänen on luettava ja hyväksyttävä seuraava tietosuojailmoitus.

Hyväksyntäsi tälle tietosuojailmoitukselle

Käyttämällä näitä sovelluksia ilmaiset hyväksyväsi tässä kuvatun, voimassa olevan 
tietosuojailmoituksemme ehdot. Jos et hyväksy jotakin tämän tietosuojailmoituksen 
ehtoa, älä käytä näitä sovelluksia.

Keräämämme henkilökohtaiset tiedot

Voimme kerätä sinusta seuraavan tyyppisiä henkilökohtaisia tietoja, kun käytät LumiraDx-
palveluja tai -tuotteita:

1. Tilitiedot: Kun käytät sovellusta, sinulle luodaan tili joko LumiraDx:n tai organisaatiosi 
ylläpitäjän toimesta. Tili sisältää käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteen, salasanan, 
työryhmän ja koko nimen.

2. Kun käytät sovellusta: Kirjaamme sovelluksen käyttötiedot kirjausketjun 
ylläpitämiseksi. Tämä sisältää tiedot siitä, missä sovellusta käytetään 
(mikä organisaatio), milloin käytit sovellusta ja mitä tehtäviä suoritit käyttäessäsi sitä. 

3. Potilastiedot. Sen varmistamiseksi, että potilas voidaan tunnistaa ja että oikeat 
testitulokset voidaan yhdistää potilaaseen sähköisessä potilastietojärjestelmässä 
(EHR).

4. Testitulokset. Mitä testejä suoritettiin millekin potilaille ja tulokset EHR Connectia 
käytettäessä.

Mihin henkilökohtaisia tietoja käytetään?

Tarkoitus:

• Tarjota palvelujamme ja ylläpitää tiliäsi.
• Varmistaa, että käyttäjillä on pääsy roolien mukaisiin ja vain heidän rooliensa 

mukaisiin merkityksellisiin tietoihin.
• Varmistetaan säännösten noudattaminen.
• Datan analysointi ja tilastollinen tutkimus, jotta voimme paremmin ymmärtää, miten 

tuotteitamme käytetään.
• Tilisi väärinkäytön tutkiminen ja väärinkäytösten ja vilppien etsiminen.

Voimme poistaa tunnistetiedot ja koota yhteen kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka 
ovat hallussamme (niin että tiedoista ei suoraan tunnista sinua). Voimme käyttää 
anonymisoituja ja koottuja tietoja tarkoituksiin, joihin kuuluu IT-järjestelmiemme 
testaaminen tutkimusta, datan analysointia sekä tuotteidemme ja palvelujemme 
parantamista ja kehittämistä varten.
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Kenelle jaamme henkilökohtaisia tietojasi?

Voimme jakaa henkilökohtaisia tietoja seuraaville tahoille:

• Yhtiöt, jotka ovat samaa yhtiöryhmää kanssamme: tarkoituksena on tuottaa sinulle 
palvelu ja ymmärtää, kuinka tuotteitamme ja palvelujamme käytetään.

• Muut palveluntuottajat ja neuvonantajat: esim. yhtiöt, jotka tukevat IT-osastoamme 
tai auttavat analysoimaan hallussamme olevia tietoja.

• Hallitus tai viranomaistahot: lain määrääminä tai näiden tahojen tutkimusten tai 
energiateollisuuden aloitteiden tukemiseksi.

• Poliisi ja lain täytäntöönpano: tutkimusten auttamiseksi ja rikoksen ehkäisemiseksi, 
kun tämä on oikeudellisesti tarpeen.

Emme paljasta henkilökohtaisia tietoja kenellekään muulle paitsi edellä mainituille. 
Voimme antaa kolmansille osapuolille koottuja tilastollisia tietoja ja analyysitietoja 
tuotteidemme ja palvelujemme käyttäjistä, mutta varmistamme ennen kyseisten tietojen 
paljastamista, ettei ketään voida tunnistaa näistä tiedoista.

Henkilökohtaisten tietojen välittäminen kansainvälisesti

Keräämämme henkilökohtaiset tiedot voidaan välittää Euroopan unionin 
ulkopuolisiin maihin ja säilyttää siellä. Jotkin näistä lainkäyttöalueista edellyttävät 
henkilötietojen suojan eri tasoja, ja tietyissä tapauksissa näiden maiden lait voivat olla 
vähemmän suojaavia kuin asuinmaasi lakikäytäntö. Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin 
toimiin varmistaaksemme, että henkilökohtaisia tietojasi käytetään vain tämän 
tietosuojakäytännön ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti ja että tietosuojaa 
kunnioitetaan ja tiedot pidetään salaisina.
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Miten pitkään säilytämme henkilökohtaisia tietoja?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja kansallisten ohjeiden ja säännösten vaatimusten 
määräämän ajan.

Oikeutesi henkilökohtaisiin tietoihisi

Sinulla on seuraavat henkilökohtaisiin tietoihisi liittyvät oikeudet, olitpa sitten LumiraDx 
Connect -palvelujen käyttäjä terveydenhuollon ammattilaisena tai potilaana:

• oikeus saada tietoa, miten henkilökohtaisia tietojasi käytetään
• oikeus päästä henkilökohtaisiin tietoihisi, joita on hallussamme
• oikeus pyytää hallussamme olevien virheellisten henkilökohtaisten tietojesi oikaisua
• oikeus pyytää henkilökohtaisten tietojesi estämistä tai poistamista, kun tietojen 

käsittely ei noudata sovellettavia tietosuojalakeja.

Jos haluat käyttää edellä olevia oikeuksiasi tai jos sinulla on oikeuksiisi liittyvää 
kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä, ks. alla olevaa osaa Yhteystiedot.

Jos et ole tyytyväinen tapaamme käyttää henkilökohtaisia tietojasi, voit 
myös tehdä valituksen UK Information Commissioner Officeen (Iso-Britannian 
tietosuojaviranomainen) tai paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Olemme täällä 
auttaaksemme sinua. Kannustamme ottamaan meihin yhteyden selvittääksemme 
valituksesi aiheen ensin.

Muutokset tähän ilmoitukseen

Voimme päivittää tätä tietosuojailmoitusta ajoittain. Kun muutamme tätä ilmoitusta 
aineellisesti, päivitämme version päivämäärän tämän sivun alaosaan. Jos teemme 
merkittäviä muutoksia tähän ilmoitukseen, yritämme antaa asiasta kohtuullisen 
tiedonannon, ellei meitä ole estetty tekemästä niin. Pyydämme hyväksyntääsi 
henkilökohtaisten tietojesi käyttötavan muutoksille lain tätä vaatiessa.

Yhteystiedot

LumiraDx-tietosuojakäytännön täydet tiedot ovat verkkosivustollamme lumiradx.com. 
Jos sinulla on kysyttävää tai moitittavaa liittyen sinusta hallussamme oleviin tietoihin, ota 
yhteys sähköpostilla: privacy@lumiradx.com
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9  Oikeudelliset ilmoitukset

LumiraDx Connect Managerin ja EHR Connectin käyttö edellyttää näiden 
järjestelmien käytön yhteydessä allekirjoitettujen käyttöehtojen ja ohjelmistojen ja / tai 
loppukäyttäjän lisenssisopimusten ehtoja. LumiraDx ja/tai sen lisenssinantajat (jotka 
ovat missä tahansa toimitetussa ohjelmistossa käytettävien kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeuksien omistajia) omistavat kaikki toimitetun ohjelmiston ja siihen 
liittyvän dokumentaation immateriaalioikeudet. Ohjelmiston suhteen ei anneta muita 
oikeuksia kuin sovittujen ohjelmiston ja/tai loppukäyttäjän käyttölupasopimusten osana 
annetut oikeudet käyttää ohjelmistoa, eikä mitään oikeuksia myönnetä seuraaviin tai 
seuraavissa: patentit, tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, liikesalaisuudet, tuotenimet 
tai tavaramerkit (rekisteröidyt tai rekisteröimättömät), tai mitään muita oikeuksia tai 
käyttölupia. 

Kaikkien toimitettujen järjestelmien takuiden on oltava ohjelmiston ja / tai 
loppukäyttäjän lisenssisopimusten hyväksyttyjen ehtojen mukaisia. Takuu ei koske 
minkään ohjelmistopuutoksen tai -vian laajuutta, jonka aiheuttaa ohjelmiston käyttö, 
joka on LumiraDx:n ohjeiden vastaista, tai ohjelmiston muuntaminen tai muuttaminen, 
jonka on tehnyt jokin muu taho kuin LumiraDx tai LumiraDx:n täsmälleen valtuuttamat 
toimeksisaajat tai edustajat.

Immateriaalioikeudet: LumiraDx Connect Manager ja EHR Connect ja kaikki toimitettu 
LumiraDx -dokumentaatio on lain suojaamaa. LumiraDx:n palvelujen ja tuotteiden 
immateriaalioikeudet säilyvät LumiraDx:n hallussa. Tiedot tuotteitamme koskevista 
immateriaalioikeuksista ovat saatavilla verkko-osoitteesta lumiradx.com/IP.

Oikeudelliset ilmoitukset: Copyright © 2020 LumiraDx Inc ja LumiraDx UK. Kaikki oikeudet 
pidätetään. LumiraDx, LumiraDx-logo ja tietyt LumiraDx-tuotenimet ovat LumiraDx UK:n 
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja rekisteröityjä Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa. 
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