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1 - Introductie

Hartrevalidatie is een medisch begeleid programma om hartpatiënten te helpen snel te herstellen en
hun algehele fysieke, mentale en sociale functioneren te verbeteren. Het doel is om de progressie van
hart- en vaatziekten te stabiliseren, te vertragen of zelfs om te keren, waardoor het risico op een
andere cardiale gebeurtenis of overlijden wordt verminderd.

Met de LCRM is een nieuw modulair systeem voor gecontroleerde ergometertraining ontwikkeld.
Trainingen met een ergometer worden vooral gebruikt op het gebied van vroege mobilisatie en
oefentherapie als onderdeel van zowel de patiënt als de ambulante cardio-revalidatie, om de
prestaties van cardiovasculaire patiënten te verbeteren. Onderzoek toont aan dat training het
prestatieniveau van patiënten duidelijk verhoogt (zelfs degenen die lijden aan hartfalen) en, als gevolg
daarvan, ook de kwaliteit van leven. De pc-software verzorgt de gehele vooraf gedefinieerde training
van de patiënten, documenteert alle relevante gegevens (bijvoorbeeld ECG, hartslag,
trainingsgegevens, enz.) tegelijkertijd en verlicht zo het routinewerk van de therapeut. Als gevolg
hiervan kunnen de patiënten intensiever worden begeleid.

Samen met de Lode-ergometers (fiets, loopband, angio en ligfiets) is L(C)RM klaar voor de toekomst.
Modulaire uitbreidingen en upgrademogelijkheden maken het mogelijk de apparatuur aan te passen
aan toenemende eisen (bijvoorbeeld automatische bloeddrukmetingen (BP) en zuurstofsaturatie van
het bloed (SpO2)).
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2 - Bedoeld gebruik

Tijdens cardio-revalidatie moeten ECG-gegevens van de patiënt op een niet-opdringerige manier
worden verkregen met professionele medische elektroden.

Tijdens de revalidatie moeten de gegevens worden verzonden naar een pc-gebaseerd stationair
platform voor beoordeling en opslag. Het ECG zou een hartslagtrigger voor bloeddrukmeting moeten
kunnen bieden.

LCRM is een softwarepakket voor cardiorevalidatie. De software kan maximaal zestien Lode-
revalidatieapparaten (inclusief bloeddruk en SpO2) en de Lode ECG-streamer voor bewaking besturen.

De software is gebouwd om cardio-revalidatiesessies voor te bereiden en uit te voeren en
documenteert ook relevante gegevens (bijv. ECG, BPM, SpO2, Snelheid, Helling, RPM, Load) voor latere
analyse (in software of als rapport). Het belangrijkste doel is dat de software de ergometers en de
gegevens bestuurt, zodat de arts zich op de patiënten kan concentreren.

De software / het systeem / het apparaat moet worden bediend onder toezicht van goed opgeleide
medisch specialisten op het gebied van gebruik.
De uiteindelijke beoordeling of een testpersoon een stresstest of training met de software / het
systeem / apparaat moet uitvoeren, moet worden gemaakt door de verantwoordelijke medisch
specialist, op basis van de beperkingen van elke persoon, de medische geschiedenis en alle andere
toepasselijke omstandigheden. Noch de fabrikant, noch zijn distributeurs aanvaarden enige
verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke gebruik van zijn software / systeem / apparaat.
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3 - Waarschuwingen

De testleider moet de te testen persoon vóór de test
instrueren. Wanneer, op enig moment tijdens de test, de
testpersoon zich zwak of duizelig voelt of pijn ervaart, stop
dan de test en raadpleeg onmiddelijk een arts.

Controleer de BT-verbinding tussen ECG en PC voordat de
training begint.

Hartfrequentiebewaaksystemen, bloeddrukmetingen of
SpO2 kunnen onnauwkeurig zijn. Overtraining kan resulteren
in verwondingen of de dood. Wanneer de testpersoon zich
zwak voelt, stop dan onmiddellijk met trainen.

Het programma mag alleen door gekwalificeerd personeel
worden gebruikt.

De installatie mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde
personen die de installatie-instructies volgen.

Koppel de apparatuur niet los en sluit geen venster tijdens
een test.

LCRM is geen diagnostisch hulpmiddel, het ECG-signaal kan
worden gebruikt voor monitoring, maar als er bezorgdheid is
over de gegevens, gebruik dan altijd een diagnostisch ECG
om deze te bevestigen of af te wijzen.
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Houd er rekening mee dat deze gegevens worden opgeslagen in de database, dus volg
altijd de regels van de GDPR-regelgeving (alleen in Europa).

Lees deze handleiding voordat u het programma in gebruik
neemt en volg deze zorgvuldig op.

Let op de informatie op het scherm (waarden,
waarschuwingen en alarmen) en handel
dienovereenkomstig.

Voordat de training begint, moet u de apparaten (ergometer
& ECG) dubbel controleren.

4 - Mededelingen
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5 - Geldigheid

Deze handleiding behandelt alle Lode (Cardio) Revalidatie Manager-versies net de volgende
artikelnummers

950905 LRM
950902 LCRM

vanaf software versie 3.0.0.

Datum van uitgave: 20-03-2020

Het start op scherm van de
LCRM software, met de
software versie, serienummer,
bedrijfsnaam en adres, website
en email adres.

De informatie kan ook
gevonden worden in de Over.
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Algemene instellingen programma

Huidige gebruiker

Deel het beeld over 2 beeldschermen

Help

Alle deelnemers verlaten de training. Dit zal alle sloten legen.

Deelnemersgroepen

Management Deelnemers

Slot management

Alarm Stil

Begin de training

Ga naar de volgende stap in het trainingsprotocol

Ga terug naar de vorige stap in het protocol

Stop de training

6 - Symbolenlijst software
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Pauzeer de training

Ga naar de herstelfase

Deelnemer vertrekt

Selecteer deelnemer

Kies ergometer

Kies protocol

Kies ECG apparaat

Details ECG

Filter instellingen

Trainingsnotities en markeringen bewerken

Bloeddrukmeting starten

Stop automatisch bloeddrukmeting

Gekoppelde ECG apparaten, staat uit

Gekoppeld ECG apparaat, staat aan
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Laadniveau van de batterij

Batterij bijna leeg, laad zo snel mogelijk op

Batterij leeg, laad onmiddellijk op

Slecht Bluetooth signaal
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7 - Afkortingen in het programma

AfkortingAfkorting BeschrijvingBeschrijving EenheidEenheid

HF Hartfrequentie BPM

BPM Aantal slagen per minuut

BP Bloeddruk mmHg

SpO2 Perifere capillaire zuurstofsaturatie %

P Belasting Watt

RPM Aantal omwentelingen per minuut

BT Bluetooth
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8 - Programmaoverzicht

L(C)RM software heeft veel mogelijkheden waarbij u eenvoudig de verschillende functionaliteiten kunt
vinden en de dataweergave kunt wijzigen.

Overzicht hoofdvenster met focus op bovenste regelOverzicht hoofdvenster met focus op bovenste regel

Op de bovenste regel van het hoofdvenster vindt u:
- Softwareversie informatie
- Algemene software-instellingen
- Gebruikersinstellingen
- Huidige gebruikersnaam
- Datum en tijd
- Schermbediening
- ? voor handleiding
- Vensterbediening: verkleinen / vergroten / sluiten
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Overzicht hoofdscherm focus op tweede balkOverzicht hoofdscherm focus op tweede balk

Op de tweede regel van het hoofdvenster vindt u:
1: Alle deelnemers verlaten de training
2: Deelnemersgroepen
3: Deelnemers Management
4: Deelnemersvenster instellingen
5: Analyse-knop
6: Markeer alle knop
7: Bedieningspaneel
8: Alarm stil (alleen zichtbaar wanneer alarmen actief zijn en computer volume aan staat)
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Overzicht hoofdvenster focus op actieve (geselecteerde) slotOverzicht hoofdvenster focus op actieve (geselecteerde) slot

In een geselecteerd slot vindt u:
1: Deelnemer, protocol en ergometer-informatie
2: ECG-streamer verbinding, batterij status en ECG-grafiek kanaal I en/of II
3: parameters van de deelnemer
4: Protocol-grafiek, informatie en HF filter
5. knoppen om geselecteerde protocol aan te passen 
6: Van links naar rechts: symbolen deelnemer, ergometer, protocol, ECG streamer te selecteren en
knoppen voor analyse, markeren, borg schaal, ECG details en ECG filtering/snelheid

Een slot dat niet is geselecteerd, is een inactief slot, weergegeven in de onderstaande afbeelding. Alle
symbolen om een deelnemer, ergometer, protocol en ECG-streamer toe te voegen, evenals de functies
om te markeren, ECG-filter en schaling enz. zijn niet zichtbaar.
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Overzicht hoofdvenster focus op inactief (niet geselecteerd) slotOverzicht hoofdvenster focus op inactief (niet geselecteerd) slot

Als de software wordt gebruikt zonder ECG-streamers, LRM, kunt u de ECG-grafiek in de algemene
instellingen uitzetten om de protocol grafiek gedetailleerder te bekijken.

Overzicht hoofdvenster zonder ECG-grafiekOverzicht hoofdvenster zonder ECG-grafiek
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9 - Gebruikersaccounts

We raden ten zeerste aan om met gebruikersaccounts te werken om een standaard werkprocedure
voor alle gebruikers te beveiligen.

Wanneer u een
gebruikersaccount heeft, klikt u
op het gebruikersaccount-
symbool in de bovenste balk
van de software. Gebruik uw
gebruikersnaam en
wachtwoord en klik op
[Gebruiker wijzigen] om u aan
te melden.

Wanneer u niet in het bezit
bent van een account, dient u
er een aan te vragen bij de
systeembeheerder, aangezien
alleen de gebruiker met een

beheerdersaccount gebruikersaccounts kan maken, bewerken of verwijderen.

De database is een gedeelte database, dus elke gebruikers die kan inloggen ziet dezelfde database en
dus alle participanten.
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10 - Algemene instellingen

In de algemene instellingen kunt u de trainingsinstellingen wijzigen, zoals de weergegeven parameters
en grafische instellingen, evenals instellingen die van invloed zijn op het analyse-gedeelte van de
software. Bovendien kunt u de gebruikersinterface enigszins wijzigen.

Wijzigingen in de algemene instellingen kunnen niet worden gemaakt wanneer de training wordt
uitgevoerd of wanneer de deelnemersgegevens nog niet zijn opgeslagen.

TrainingenTrainingen
In het tabblad "Trainingen" kunt u sommige instellingen van de ECG-grafiek wijzigen. De schaal en het
artefactfilter kunnen ook tijdens de training worden gewijzigd met de pictogrammen onder de ECG-
grafiek van het geselecteerde slot. De opnamesnelheid en de netfrequentie kunnen alleen in de
algemene instellingen worden geregeld. De opnamesnelheid is de schaal van de x-as en heeft een
effect op de snelheid waarmee het signaal beweegt. De hoofdfrequentie is het filteren van de stroom-
netwerk-frequentie die meestal 50Hz en o.a. in de VS 60Hz is.

Bovendien kunt u alarminstellingen voor hartslag, bloeddruk en SpO2 toevoegen of verwijderen. Het

hartslag- en bloeddrukalarm zijn gebaseerd op de instellingen in de kenmerken van de deelnemer.
Voor het SpO2-alarm kunt u kiezen met welk percentage van SpO 2 het alarm moet worden

geactiveerd.

Wanneer het "Audio Alarm" ingeschakeld is, verschijnt de knop “Alarm Stil” in het hoofdscherm (zie
Programmaoverzicht, hoofdscherm tweede balk). De knop zal actief worden zodra er een alarm bereikt
wordt. Omdat een audio alarm de deelnemers kan storen, kan men de “Alarm Stil” knop gebruiken. Het
bijbehorende visuele alarm kan niet uitgeschakeld worden. Op het moment dat een nieuw of hetzelfde
alarm bereikt wordt, wordt het audio alarm ook weer aangeschakeld. Het audio alarm kan weer
uitgeschakeld worden wanneer het de training verstoord. 

De Deelnemer Parameterkolommen en Grafiekinstellingen hebben invloed op het overzicht in de
software tijdens de training. Een vinkje aan of uit zorgt ervoor dat de data wel of niet wordt getoond.

Ten slotte kunt u kiezen welke Borg-waarde-invoer u wilt gebruiken en hoe de gegevens in de database
worden gepresenteerd.
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Analyse instellingenAnalyse instellingen
Het tabblad "Analyse" geeft u
enkele opties voor het
exporteren van gegevens en de
optie om automatisch ECG-
gegevens af te drukken bij het
instellen om te markeren.
Daarnaast is het mogelijk om
een samenvatting te krijgen van
de totale groep na de training.
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De instellingen voor het PDF
rapport kunnen in dit menu
gepersonaliseerd worden.
Wanneer de "Automatische
Export van marker bij slechte
signaal kwaliteit naar PDF”
aangevinkt wordt, zal een
paarse markering (in plaats van
groen) gezet worden iedere
keer dat het Bluetooth signaal (
niet het ECG signaal) van
slechte kwaliteit is. Zet deze
automatische setting uit om het
PDF rapport te verkleinen. Het
logo van het ziekenhuis of
revalidatiecentrum kan
toegevoegd worden bovenaan
het PDF rapport bij de
“Standaard koptekst”. 

Naast de mogelijkheid om een
PDF rapport te exporteren, is
het ook mogelijk om de
trainingsdata te exporteren
naar Excel.

Schakel selectievakjes in als u een van deze opties wilt gebruiken.

Gebruikersinterface Gebruikersinterface 
Het tabblad
"Gebruikersinterface" biedt de
mogelijkheid om de taal of de
hoofdkleur van de lay-out te
wijzigen. U moet altijd L(C)RM
opnieuw starten om de
wijzigingen toe te passen.
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11 - Management Deelnemers

In Management Deelnemers is het mogelijk om deelnemers te deactiveren, reactiveren of te
verwijderen. Met deze functie kunnen deelnemers die klaar zijn met de cardio revalidatie worden
gedeactiveerd, op deze manier zijn deze deelnemers niet meer zichtbaar in de database, maar hun
data is nog wel behouden.

In-actieve deelnemers kunnen weer geactiveerd worden door op het potloodje achter de naam te
drukken waarmee de persoon in het deelnemers menu weer gereactiveerd kan worden.

Alleen gebruikers met de juiste
privileges zijn in staat om
deelnemers geheel uit de
database te verwijderen.
Selecteer hiervoor de “ alleen
in-actieve deelnemers” knop,
selecteer de deelnemers wiens
data verkeerd of niet meer
nodig is en druk op de
“verwijder”knop. Houdt er
rekening mee dat deze actie
onomkeerbaar is!

De-activeer, re-activeer en verwijder acties worden gelogged op gebruikersnaam, actie en ID nummer,
om privacy redenen en AVG regels worden namen en geboortedatums niet gelogged. De logfiles
kunnen gevonden worden in %appdata%/lode/lcrm as AuditLod.csv.
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12 - L(C)RM voorbereiden voor een training

Voordat L(C)RM kan worden gebruikt voor training, moeten een aantal softwarevoorbereidingen
worden gedaan. De deelnemers moeten worden toegevoegd of geselecteerd en trainingsgroepen
kunnen worden gemaakt, evenals verschillende trainingsprotocollen.

De ergometers (fiets, loopband en / of ligfiets) zijn tijdens de installatie al in de software toegewezen
en aan het daarvoor bestemde slot [toegevoegd]. Wanneer ECG-apparaten worden gebruikt, zijn deze
tijdens de installatie al in de software geïntegreerd. Informatie over het toevoegen van apparaten aan
de software is te vinden in de installatiehandleiding.

12.1 - Deelnemer toevoegen

Nieuwe deelnemers kunnen op elk moment, vóór de trainingssessie of tijdens de trainingssessie aan
de software worden toegevoegd. De enige beperking is dat de training voor een specifieke deelnemer
alleen kan starten wanneer de deelnemer wordt toegevoegd aan het systeem.

Er zijn drie manieren om een nieuwe deelnemer aan de software toe te voegen. U kunt dit doen via
[Deelnemer selecteren], [Deelnemersgroepen] of via [Deelnemers Management].
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Alle drie de manieren leiden
naar dit scherm. Er is alleen een
unieke ID vereist, maar we
raden u ten zeerste aan om het
bovenste gedeelte van dit
scherm volledig in te vullen om
een bruikbare database te
maken.

De informatie in de tabbladen
kenmerken, training,
informatie, groepen en SpO2

kunnen erg nuttig zijn en zelfs
soms nodig zijn voor bepaalde
trainingsprotocollen. De
verschillende tabbladen
worden hieronder besproken.

Kenmerken Kenmerken 
In dit overzicht plaatst u
deelnemerskenmerken die
belangrijke kunnen zijn tijdens

de training of voor de keuze van het protocol. Hartslag- en bloeddrukinformatie kan tijdens de training
als alarm worden gebruikt om de fysieke grenzen van de deelnemers niet te overschrijden. 

Maximale hartslag wordt automatisch berekend vanuit de leeftijd van de deelnemer, maar het is ook
mogelijk om zelf een maximale hartslag in te vullen. Wanneer de hartslag berekend is wordt deze in
grijs genoteerd, wanneer gekozen is wordt voor een andere maxinale hartslag wordt dit in blauw
genoteerd.

Verder kunt u een standaardprotocol kiezen om mee te werken.
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TrainingTraining
In het tabblad "Training" kan de
belasting van de deelnemer
worden ingesteld. In sommige
van de protocollen is het
mogelijk om een percentage
van deze waarde te gebruiken
als belastinginstelling voor een
bepaalde stap in het protocol.
Deze belasting kan handmatig
worden ingesteld, maar het is
ook mogelijk om de instelling
"Laatste trainingsgemiddelde"
of "Laatste trainingsmaximum"
te kiezen.

Om een overzicht van alle
trainingssessies van een
deelnemer te zien drukt u op
“Show trainingen” en het menu
“Selecteer Trainingen voor
Analyse” zal verschijnen.
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InformatieInformatie
Het tabblad "Informatie" biedt
de mogelijkheid om informatie
over de deelnemer te noteren,
wat belangrijk kan zijn om te
weten tijdens de revalidatie. Er
is een optie voor korte
informatie, informatie die hier
wordt ingevoerd, wordt
weergegeven in de eerste
kolom van het slot met de
naam van de deelnemer en het
geselecteerde protocol. De
aanvullende informatie is alleen
zichtbaar als u de
muisaanwijzer over de korte
informatie in de eerste kolom
beweegt. Deze informatie
wordt niet automatisch
toegevoegd aan het rapport. Als
het belangrijke informatie voor
het rapport is moet u de
informatie zelf kopiëren en
plakken.
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Nieuwe deelnemersgroepenNieuwe deelnemersgroepen
In het tabblad "Groepen" kunt u
de groepen selecteren waaraan
de deelnemer moet worden
toegevoegd. Alle beschikbare
groepen worden hier
weergegeven. Een deelnemer
kan in meerdere groepen
tegelijk lid worden. Verder is
het mogelijk om een nieuwe
deelnemersgroep toe te voegen
wanneer u op
[Deelnemersgroep toevoegen]
klikt. In de volgende paragraaf
worden deze stappen uitgelegd.

Deelnemers kunnen ook aan
groepen worden toegevoegd
via het symbool
[Deelnemersgroepen], dit zal in
de volgende paragraaf worden
beschreven.
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Perifere capillairePerifere capillaire
zuurstofsaturatiezuurstofsaturatie
SpO2 kan worden gebruikt om

de belasting van de ergometer
te regelen. Op het tabblad
"SpO2" kunt u kiezen om SpO2

te gebruiken voor automatische
aanpassing van de belasting en
kunt u de instellingen
bewerken.

Eerst kiest u in welk bereik van
het SpO2-percentage van het

SpO2-besturingselement actief

moet zijn. Als het
besturingselement actief is,
moet u de instellingen voor het
verlagen van de belasting en
het verhogen van de belasting
instellen. Standaard zal de
aanpassing plaatsvinden na 30
seconden buiten het SpO2-

bereik, hetzij hoog of laag.
Naast de tijd moet de hoeveelheid te regelen lading worden ingesteld, dit kan een percentage of een
vaste belasting zijn.

Wanneer de SpO2 instelling geactiveerd zijn, zal afweken worden van het protocool als de SpO 2

instelling bereikt worden.

12.2 - Deelnemersgroepen maken

Zoals eerder vermeld, is het mogelijk om deelnemersgroepen te creëren. Deelnemersgroepen zijn een
eenvoudige manier om de software voor te bereiden op een training, omdat bij het laden van een
deelnemersgroep alle slots automatisch worden gevuld met de deelnemers die aan deze groep zijn
toegevoegd. Wanneer u werkt in een omgeving met vaste trainingsuren voor elke deelnemer, is het
werken met deelnemersgroepen zeer eenvoudig en efficiënt.

Er zijn twee manieren om een deelnemersgroep te maken. De ene is via de knop
[Deelnemersgroepen] en de andere is via [Selecteer Deelnemer] en vervolgens het tabblad Groepen.
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Beide manieren leiden naar een
scherm waarin u de naam van
de nieuwe groep moet
invoeren, bijvoorbeeld 'Dinsdag
cardio 11.00-12.00'. Wanneer u
op [OK] klikt, komt u ofwel in de
widget Deelnemers Groep of in
de widget Selecteer Deelnemer,
dit hangt af van de methode die
u hebt gebruikt om een nieuwe

deelnemersgroep aan te maken.
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Wanneer u de nieuwe
deelnemersgroep hebt gemaakt
via de knop
[Deelnemersgroepen],
verschijnt de nieuwe groep die
u hebt gemaakt in dit scherm.
Wanneer de groepsnaam is
geselecteerd, kunt u de groep
[Verwijderen] of [Hernoemen]
of kunt u [Een andere groep
toevoegen].

Om deelnemers aan de groep
toe te voegen, moet u "Alle
Deelnemers" selecteren en kunt
u de deelnemer van de lijst in
de gewenste groep slepen en
neerzetten. Zoals uitgelegd in
de widget, kunnen standaard

deelnemers aan een specifieke groep worden toegevoegd. Als een deelnemer in meer dan één groep
moet zijn, moet u [Ctrl] gebruiken.

Een deelnemer kan uit een groep worden verwijderd wanneer u eerst de groep selecteert en
vervolgens de deelnemer, nu wordt de knop [Verwijderen] onder de deelnemerslijst geactiveerd.
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Nadat u deelnemers aan een
groep hebt toegevoegd, kunt u
een slot aan een deelnemer
toewijzen. Op deze manier
zullen alle deelnemers van de
geselecteerde groep elke
training in hetzelfde slot zitten.
Om de deelnemer aan een
groep toe te wijzen, moet je de
groep selecteren en vervolgens
de deelnemer selecteren. Klik
op [Slot toewijzen] en klik op
het slotnummer dat u voor die
deelnemer wilt gebruiken.
Onder de deelnemer kunt u
zien aan welk slot de deelnemer
is toegewezen. Als de
deelnemer niet is toegewezen
aan een slot wordt dit ook
weergegeven.

Als u de deelnemers niet toewijst aan een slot worden deze op alfabetische volgorde toegevoegd.
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Wanneer u een nieuwe
deelnemersgroep heeft
gemaakt via [Deelnemer
Selecteren], verschijnt de
nieuwe groep in de lijst. Vink
het vakje aan van de groep
waaraan u de deelnemer wilt
toevoegen. Het is mogelijk om
een deelnemer aan meer dan
één groep tegelijkertijd toe te
wijzen.

12.3 - Protocollen aanmaken

Bij de LCRM-installatie zijn enkele standaardprotocollen geïnstalleerd. Het is mogelijk om uw eigen
trainingsprotocollen te maken. Deze protocollen kunnen van tevoren worden gemaakt, zodat u het
gewenste protocol kunt selecteren wanneer de training begint. Het is mogelijk om voor elke
deelnemer een eigen protocol te selecteren. Het is ook mogelijk om protocollen tijdens de training te
wijzigen, dit wordt uitgelegd in het hoofdstuk Training.

Om een protocol aan te maken, klik op [Selecteer Protocol], u vindt deze knop in het geactiveerde slot.
Om een fietsprotocol te maken moet een slot geactiveerd worden met een fietsergometer als
ergometer, wanneer een loopband protocol gemaakt moet worden, moet een slot geactiveerd worden
met een loopband als ergometer.

Als in het geactiveerde slot nog geen protocol geselecteerd is, kan ook geklikt worden op "geen
protocol". Dit zal leiden tot hetzelfde scherm als [Kies Protocol] en zal daarom niet apart beschreven
worden in deze handleiding.
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In het venster Kies-protocol ziet
u de lijst met
standaardprotocollen op basis
waarvan de ergometer (fiets of
loopband) actief is in de
geactiveerde slot. Als er al op
maat gemaakte protocollen zijn,
worden deze ook in deze lijst
weergegeven. Let er op dat u
eerst het type ergometer in het
actieve slot moet selecteren
voordat u protocollen kunt
selecteren of maken.

Om een nieuw protocol aan te
maken, klikt u op [Toevoegen].
Afhankelijk van het type
ergometer dat is geselecteerd,
is het mogelijk om verschillende
soorten protocollen te
selecteren. Voor de fiets kunt u
kiezen voor Aangepast Protocol,
Interval, PWC en Stappen. Voor
de loopband zijn er drie soorten
protocollen: Aangepast
Protocol, Interval en Stappen.

Een aangepast protocol is
helemaal leeg en kan vanaf het
begin worden aangemaakt,
terwijl de protocollen voor
Interval, PWC en Stappen reeds

de standaardinstellingen hebben voor deze protocollen, zodat u alleen de waarden hoeft te wijzigen
om uw eigen protocol te maken.
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Intervalprotocol maken Intervalprotocol maken 
Het idee achter een
Intervalprotocol is een
opeenvolging van stappen die
afwisselt tussen hoge en lage
intensiteit. De intensiteit tussen
een hoog en laag interval moet
anders zijn, de duur tussen
hoog en laag interval kan
anders zijn. Maar de intensiteit
en duur met een interval (hoog
of laag) is altijd dezelfde.

U kunt ook een interval
protocol maken met een
stappenprotocol. maar dan zijn
de stappen niet gekoppeld. Bij
een intervalprotocol hoeft u
maar heel weinig waarden in te
vullen om een protocol te
maken.

Gedurende de training kunt u
dan de lage of de hoge stappen
in één keer aanpassen.

Selecteer "Interval" en klik op
[Volgende].
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Het maken van een intervalprotocol voor een fiets- of loopbandergometer is min of meer hetzelfde,
alleen de variabelen om een hoog of laag interval in te stellen, verschillen. Voor de fietsergometer
wordt de belasting [Watt] gebruikt, terwijl de snelheid van de loopband en de helling kunnen worden
gebruikt om de intensiteit van een interval te bepalen.

Zoals u op de bovenstaande plaatjes kunt zien (links is voor de fiets, rechts is voor de loopband), kunt u
eerst besluiten om een opwarmfase toe te voegen met een begin en eind belasting of snelheid/hoek.
De volgende stap is het aantal stappen invullen waar uw protocol uit zal bestaan. Vervolgens moet u
de duur en intensiteit (belasting en snelheid) kiezen voor de lage en voor de hoge stap. Voor de
loopband is het ook mogelijk om de helling voor beide stappen in te stellen. Voor de fiets en de
loopband moet zowel de herstel-belasting of -snelheid worden ingesteld, dit is de belasting / snelheid
die de ergometer na de intervalperiode zal hebben.

Bovendien is het mogelijk om een automatische bloeddrukmeting in te stellen wanneer deze optie in
het apparaat aanwezig is. Vink het vakje aan en kies de intervaltijd waarop de meting moet worden
uitgevoerd. 

Klik op [Volgende].
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Er wordt een suggestie gedaan
voor het benoemen van het
protocol.

Opmerking: kies een protocol
naam die de inhoud van het
protocol identificeert.

Bijvoorbeeld "Interval 75-150",
waarbij 75 watt de stap met
lage intensiteit is en 150 watt de
stap met hoge intensiteit.

Klik op [Maken] om naar de
laatste stap te gaan.
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In de laatste stap kunt u enkele
standaard protocol instellingen
voor automatische ECG-
markeringen en
bloeddrukmetingen wijzigen.
Standaard zijn er geen
automatische ECG-markeringen
ingesteld en worden geen
automatische
bloeddrukmetingen uitgevoerd.
U kunt dit wijzigen naar
markeringen en / of metingen
op vaste intervallen of een
specifiek interval vóór het einde
van elke stap.

Er is ook een optie om uw
protocol te vergrendelen (vink
het vakje [Vergrendeling
protocol] aan) om het te
bewerken protocol te
beveiligen.

Wanneer de protocol naam nog
niet gewijzigd was in de
voorgaande stap, dan heeft u
hier alsnog de mogelijkheid om
het aan te passen. Verder is het
mogelijk om een map te
creëren waarin het protocol
opgeslagen dient te worden.
Standaard is dit de map

"Gebruikersspecifiek". Elke andere naam die u gebruikt creëert een nieuwe map. Alle eerdere
gecreëerde mappen zijn te selecteren in het drop down menu (een voorbeeld van de verschillende
protocol mappen staat aan het begin van de paragraaf Aanmaken protocollen).

Klik op [Opslaan] om het nieuwe protocol te maken. Het protocol kan worden gevonden in de lijst met
protocollen onder de juiste ergometer.
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Stappenprotocol makenStappenprotocol maken
Het idee achter een
stappenprotocol is een reeks
stappen met toenemende
intensiteit. De tijd en
incrementele belasting voor
elke stap is hetzelfde.

Selecteer "Stappen" en klik op
[Volgende].
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Het maken van een stappenprotocol voor een fiets- of loopbandergometer is min of meer hetzelfde,
alleen de variabelen om een incrementele stap in te stellen, zijn anders. Voor de fietsergometer wordt
de belasting [Watt] gebruikt, want de snelheid van de loopband en de helling kunnen worden gebruikt
om de incrementele stap te definiëren.

Zoals u op de bovenstaande plaatjes kunt zien (links is voor de fiets, rechts is voor de loopband), kunt u
eerst besluiten om een opwarmfase toe te voegen met een begin en eind belasting of snelheid/hoek.
De volgende stap is om het aantal stappen in te vullen waar je protocol uit bestaat en de duur van een
stap. Vervolgens moet u de belasting, de snelheid en de hellingshoek kiezen waarmee u wilt beginnen
en bovendien de incrementele belasting of snelheid en hellingshoek van een stap. Ten slotte moet u
de herstelstap instellen.

Bovendien is het mogelijk om een automatische bloeddrukmeting in te stellen als de optie in het
apparaat aanwezig is. Vink het vakje aan en kies de intervaltijd waarop de meting moet worden
uitgevoerd.

Klik op [Volgende]. De volgende stappen zijn hetzelfde als het vorige beschreven Interval-protocol,
(her)noem uw protocol en kies of u de ECG-markering wilt instellen en / of dat bloeddrukmetingen
automatisch moeten worden uitgevoerd. Sla nu uw protocol op, het zal worden opgeslagen onder de
protocollen van het betreffende ergometer type.

42/83M950902 - LODE (CARDIAC) REHAB MANAGER / VERSION: 1.3 - 2020-03-05



Physical Work Capacity maken Physical Work Capacity maken 
Er wordt een Physical Work
Capacity (PWC) -protocol
gecreëerd om te trainen met
een bepaalde hartslag. Tijdens
een PWC-protocol neemt de
belasting elke 2 seconden toe
met 1 watt tot de ingestelde
hartslag is bereikt. Dit protocol
is alleen beschikbaar voor
fietsergometers.

Selecteer "PWC" en klik op
[Volgende].
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De enige instelling voor een
PWC-protocol is de
doelhartslag. Wanneer het doel
is bereikt, schakelt het protocol
over naar de herstelfase, dit is
25 Watt .

Na het instellen van de
doelhartslag zijn de andere
stappen hetzelfde als de eerder
beschreven protocollen
(protocol (her) noem, ECG-
markering instellen en
bloeddrukmetingen instellen).
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Aangepast protocol maken Aangepast protocol maken 
Als u een specifiek
trainingsprotocol wilt maken
dat niet past binnen de grens
van een Interval-, Step- of PWC-
protocol, kunt u kiezen voor
een aangepast protocol. Met
deze optie is het mogelijk om
hartslaggestuurde protocollen
te maken, evenals ramp
protocollen. Bovendien kunt u
een stappenprotocol maken dat
incrementele en aflopende
stappen combineert of zelfs
gemengde protocollen maken
met alle verschillende
beschikbare protocoltypen.

Klik op [Volgende] om te
beginnen met het maken van
uw specifieke trainingsprotocol.
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Hernoem eerst uw protocol,
idealiter past de protocolnaam
bij de inhoud, zodat het
eenvoudig te herkennen is
wanneer u een bepaald
protocol wilt selecteren.

Klik op [Maken] om de ECG- en
bloeddruk-meet-instellingen
(wanneer deze optie aanwezig
is op het gebruikte apparaat)
aan te passen en de fasen te
kiezen die u in uw protocol wilt
hebben.
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De ECG- en BPM-instellingen
zijn hetzelfde als in de eerder
beschreven protocollen. Om
een stap aan het protocol toe
te voegen, gaat u naar het
tabblad "Stages". 

Klik op [Stap toevoegen] om te
kiezen welk type fase u wilt
toevoegen. De opties zijn
Opwarmfase, Stappen, Interval,
Helling, Hartfrequentie
gestuurd en Herstel. Elk type
wordt hieronder beschreven.

U kunt zoveel stappen
toevoegen als nodig is.
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Opwarmfase
De opwarmfase is altijd de
eerste fase van een protocol.
Deze fase kan geprogrammeerd
worden als een normale Stap of
als een Helling naar de
volgende belasting in het
protocol. De resultaten van
deze opwarmfase worden apart
in de analyse benoemd.
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Stap 
De fase Stap is een enkele stap
waarvan u de duur en de
belasting van de ergometer of
snelheid en hellingshoek kunt
instellen bij een loopband
protocol. Als u een protocol wilt
maken waarbij de duur en
intensiteit (belasting (voor de
ergometer) of snelheid en
hellingshoek (voor de loopband)
van de stappen anders moeten
zijn, kunt u steeds meer
stappen toevoegen aan het
protocol met alle verschillende
tijdsduren en intensiteiten.
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Interval
Met "Interval" kunt u hetzelfde
protocol maken als eerder
beschreven voor het Interval-
protocol, een bepaald aantal
stappen met een lage of hoge
intensiteit en dezelfde duur
voor elke lage of hoge stap. Kies
eerst het aantal stappen en stel
vervolgens de duur en
intensiteit in. Voor de
fietsergometer wordt de
intensiteit bepaald door
belasting, voor de loopband kan
dit snelheid en / of hellingshoek
zijn.

Een extra optie in het
fietsergometerprotocol is dat u
in plaats van een vaste
belasting "Deelnemer belasting
gebruiken" kunt selecteren en
het percentage
deelnemersbelasting kunt
kiezen dat in de lage en/of hoge
stap moet worden gebruikt. Het
belastingniveau van de

deelnemer is een trainingsparameter die in de deelnemersinformatie kan worden ingevuld.
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Ramp
Met de ramp-stap maakt u een
protocol met een constant
toenemende belasting. De duur
van de fase en het verschil
tussen begin- en eindbelasting
bepaalt de helling en dus het
aantal Watt per seconde (of
snelheid / helling per seconde).
Dit bepaalt de intensiteit van
deze protocolfstap.

Wanneer het protocol is
gemaakt voor een
fietsergometer, is het mogelijk
om de belasting uit de vorige
fase als startbelasting te kiezen.
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Hartfrequentiegestuurd 
De "Hartfrequentiegestuurde
stap" geeft u de mogelijkheid
om een protocol te maken om
met een bepaalde hartslag te
trainen. U moet de
trainingsduur en de
doelhartslag instellen. De
intensiteit (belasting, snelheid
en inclinatie) wordt door de
software geregeld om tot deze
bepaalde hartslag te komen en
om de hartslag stabiel rond het
doel te houden.

Om "De Doelhartslag" in te
stellen, kunt u kiezen tussen
absolute hartslag, ten opzichte
van max. hartslag of Karvonen.
Met absolute hartslag bepaalt u
welke hartslag het doel is.
Wanneer u selecteert ten
opzichte van de maximale
hartslag, wordt de maximale
hartslag van de deelnemer
gebruikt om deze waarden te
bepalen. 

Dit is alleen mogelijk als dit is gedefinieerd in de kenmerken van de deelnemers.

De laatste optie is Karvonen, dit is een formule op basis van de maximale hartslag en rusthartslag:
HR (Karvonen) = HRrest + (HRmax - HRrest) * x%.
Het percentage wordt bepaald door de arts, afhankelijk van de fysieke capaciteit van de deelnemer.
Het gebruik hiervan moet de rusthartslag en maximale hartslag in de kenmerken van de deelnemer
worden gedefinieerd.

Om veiligheidsredenen is het mogelijk om een maximale belasting (fietsergometer) of snelheid en
hellingshoek (loopband) in te stellen.
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Herstel 
De Herstelfase wordt
normaliter toegevoegd aan het
einde van het protocol, zodat
de deelnemer met een zeer
lage intensiteit van de
inspanning kan herstellen. De
belasting (fiets) of snelheid en
inclinatie (loopband) moeten
worden ingesteld, de
herstelfase wordt beëindigd als
het protocol aan het einde van
de training (in de software)
wordt gestopt.

Opmerking: wanneer u zelf
geen herstelfase aan het
protocol toevoegt, zal de
software automatisch een
herstelfase toevoegen, dit
omdat vanuit
veiligheidsoverwegingen het
altijd mogelijk moet zijn om
direct door te gaan naar de
herstelfase via de software.

Als alle stappen die u nodig hebt, aan het protocol zijn toegevoegd en de instellingen van de fasen
correct zijn, klik dan op [Opslaan]. Uw protocol wordt opgeslagen onder het ergometer type waarvoor
het protocool gemaakt is.
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Alleen ECG-protocollen Alleen ECG-protocollen 
Als er geen ergometer op het
slot is aangesloten, kunt u
"Alleen ECG -protocollen"
maken. Deze protocollen zijn
bedoeld om het ECG te
controleren terwijl de
deelnemer oefeningen zonder
ergometer doet, zoals squats,
lunges of sprongen.

Klik op [Selecteer Protocollen]
en vervolgens op [Toevoegen],
selecteer in het volgende
scherm " Alleen ECG
protocollen" en klik op [Maken].
Als er een ergometer op het vak
is aangesloten, worden de
beschikbare protocollen voor
deze ergometer weergegeven.
Het maken van een "Alleen ECG
protocol" is alleen mogelijk als
het slot is gewist.
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In het volgende scherm kun u
uw protocol hernoemen,
idealiter past de naam van het
protocol bij de inhoud, dus het
is gemakkelijk te herkennen
wanneer u een bepaald
protocol wilt selecteren. Verder
kunt u kiezen of u automatische
ECG-markeringen wilt
toevoegen.

Zoals met alle protocollen die u
maakt, kunt u het protocol
vergrendelen voor verdere
wijzigingen door een vinkje te
zetten voor [vergrendeld
protocol].

U kunt alleen protocollen verwijderen wanneer uw gebruikersaccount de rechten heeft om protocollen
te verwijderen. Protocollen kunnen 1 voor 1 verwijderd worden door een protocol te selecteren en op
[Verwijderen] te klikken. Het is ook mogelijk om meer dan 1 protocol te selecteren door de crtl-knop te
gebruiken en alle protocollen in 1x te verwijderen.
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12.4 - Protocollen aanpassen

De stappen en protocol
instellingen van alle protocol
soorten kunnen aangepast
worden wanneer de gebruiker
de rechten heeft om deze
aanpassingen te doen.
Wanneer het protocol
opgeslagen wordt, verschijnt de
vraag: "Wil“ u het originele
protocol bewaren?” Wanneer
het originele protocol bewaard
moet blijven, geeft u het nieuwe
protocol een nieuwe naam. Het

originele protocol zal overschreven worden door het nieuwe protocol wanneer “No” geselecteerd is.
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13 - ECG Streamers (alleen LCRM)

ECG-streamers zijn alleen beschikbaar voor LCRM. Wanneer u LRM gebruikt zijn er geen ECG-
streamers meegeleverd en tijdens revalidatietraining is er geen hartbewaking beschikbaar.

Voor de ECG-streamer is een afzonderlijke gebruikershandleiding beschikbaar. Deze handleiding bevat
informatie over het in- en uitschakelen van de streamer, de betekenis van de verschillende LED-
indicatoren en het correct plaatsen van de elektroden en de draden.

In dit hoofdstuk zullen we beschrijven hoe de ECG-streamer aan te sluiten op de juiste slot en dus op
de juiste deelnemer. Dit is alleen mogelijk als de ECG-streamers beschikbaar zijn in de software.
Informatie over het toevoegen van apparaten aan de software is te vinden in de installatiehandleiding.

Om een ECG-streamer aan een slot toe te voegen, moet u eerst het slot activeren door erop te klikken.
Vervolgens kunt u klikken op het symbool [Selecteer ECG-apparaat] en de ECG-streamers verschijnen.
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In de lijst met ECG-streamers
zijn alle aan de software
toegevoegde streamers
zichtbaar. De naam van
streamer kan ingesteld worden
door uw administrator.
Normaal gesproken
correspondeert het met een
nummer op het apparaat. Het
symbool van de streamer kan
grijs of blauw zijn of het
batterijniveau is zichtbaar.

Grijs: ECG-streamer is
verbonden met de software en
beschikbaar voor gebruik, maar
is uitgeschakeld.

Blauw: ECG-streamer is
verbonden met de software,
beschikbaar voor gebruik en
ingeschakeld.

Blauw en batterijniveau
zichtbaar: de streamer is al
verbonden met een
slot/deelnemer.
 

Alle ECG streamers kunnen worden geselecteerd, maar streamers die niet aan staan laten geen signaal
zien in de software.

Houd er rekening mee dat wanneer u de ECG-streamer voor een bepaald slot selecteert, de streamer
en de deelnemer die de streamer draagt, op hetzelfde slot moeten worden aangesloten.
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Wanneer u een ECG-streamer
heeft geselecteerd is het
symbool van de ECG-streamer
zichtbaar in de ECG-grafiek van
de slot (linker benedenhoek).
Het symbool heeft nu een
batterijaanduiding die
informatie geeft over het
oplaadniveau van de streamer.

Groen: volledig opgeladen
Oranje: bijna leeg, laad zo snel
mogelijk op
Rood: leeg, onmiddellijk
opladen

Verder is in de linkerbovenhoek van het slot te zien welke Streamer gekoppeld is aan dat slot.

Herhaal de selectie van ECG-streamers voor elke slot / deelnemer. Een streamer die gekoppeld is aan
een deelnemer laat direct een ECG signaal zien (deze data zal niet opgeslagen worden, alleen data die
verzameld is als het protocol gestart is, zal worden opgeslagen), op deze manier kan het signaal
aangepast worden voordat de training start. Wanneer alle streamers en de gegevens zichtbaar zijn in
de software, kunt u de training starten.

De ECG-streamers zijn
verbonden met de pc door
middel van Bluetooth en
daarom draadloos, waardoor
de deelnemers vrij kunnen
rondlopen. Als een deelnemer
te ver van de ontvanger komt
bestaat de kans op
kwaliteitsverlies van het signaal.
In het geval dat er
kwaliteitsverlies optreedt geeft
de software een waarschuwing
in het slot van de betreffende
ECG-streamer. Controleer altijd
waarom er kwaliteitsverlies
optreedt en of dit op te lossen
valt.
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14 - Uitvoeren van een L(C)RM training

Aan het begin van een training moet u ervoor zorgen dat alle deelnemers aan de training zijn
toegewezen aan het juiste slot. Het juiste slot is het slot met de ergometer die de deelnemer tijdens de
training zal gebruiken (niet alleen het juiste type, maar ook het juiste serienummer). Verder moet u
een protocol selecteren en de juiste ECG-streamer toewijzen aan een deelnemer. Als dat is gebeurd,
bent u klaar om de training te starten. Tijdens de training kunt u de weergave wijzigen, BP-metingen
starten, het protocol wijzigen en het ECG gedetailleerd bekijken. Dit wordt allemaal in dit hoofdstuk
uitgelegd.

Merk op dat de ergometers al aan een slot zijn toegewezen, dit is tijdens de installatie gedaan.

Aangezien de trainingen bestaan uit een ander aantal deelnemers is het mogelijk om het aantal sloten
te selecteren dat u op uw scherm wilt hebben om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Klik op het
symbool [Deelnemersvenster instellingen] en selecteer het aantal sloten dat u wilt zien tijdens de
training.

14.1 - Toewijzen deelnemer of groep

Per keuze kunt u één voor één alle deelnemers toevoegen of u kunt een groep deelnemers toevoegen.
Het is ook mogelijk om een enkele deelnemer toe te voegen nadat je een groep hebt geselecteerd of
andersom. Als een van de groepsleden niet deelneemt, kunt u deze deelnemer verwijderen, zonder de
hele groep te verwijderen.

Als u een deelnemer aan de training wilt toevoegen, moet u het slot selecteren met de ergometer die
de deelnemer zal gebruiken. Klik op het pictogram [Selecteer Deelnemer].
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U kunt de zoekfunctie
gebruiken of door de lijst met
deelnemers bladeren om de
deelnemer te vinden die u aan
de training wilt toevoegen.
Selecteer de deelnemer en
dubbelklik of klik op
[Selecteren]. De deelnemer
wordt toegevoegd aan het slot.

Zoals u kunt zien, is het ook
mogelijk om een nieuwe
deelnemer toe te voegen of de
geselecteerde deelnemer te
bewerken of te verwijderen.
Deze mogelijkheden worden
alle beschreven in het
hoofdstuk Nieuwe deelnemer

toevoegen.

Als u een groep aan de trainingssessie wilt toevoegen, klikt u op het pictogram [Deelnemersgroepen] in
de tweede balk bovenaan.
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Selecteer de groep die u aan de
training wilt toevoegen en
dubbelklik of klik op [Groep
activeren]. Als de deelnemers
zijn toegewezen aan een
bepaald slot (en dus een
bepaalde ergometer), worden
ze aan dat slot toegevoegd,
anders worden ze in
alfabetische volgorde aan de
sloten toegevoegd.

Ook hier is het mogelijk om
nieuwe groepen of deelnemers
te maken, groepen te
verwijderen of deelnemers aan
bestaande groepen toe te
voegen. Hoe u dit doet, wordt
allemaal uitgelegd in het
hoofdstuk Deelnemersgroepen
maken.

Als een aantal van de
deelnemers in de geselecteerde
groep niet aan de training
deelneemt, kunt u deze uit de
slot verwijderen door op het
pictogram [Deelnemer vertrekt]
te klikken, hiermee wordt het
slot gewist. Hiermee wordt het
slot gewist, maar wordt de
deelnemer niet uit de groep

verwijderd.

14.2 - Toewijzen Protocool

De volgende stap is om het juiste protocol toe te voegen aan de slot / deelnemer. Als in de
deelnemerskenmerken is gekozen om een standaardprotocol in te stellen, wordt dit automatisch
geladen op het moment dat de deelnemer wordt geselecteerd. Als er geen standaardprotocol is
toegewezen, activeert u het slot waarvoor u een protocol wilt toewijzen en klikt u op het pictogram
[Selecteer protocol].
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Alleen de protocollen die
geschikt zijn voor de
geselecteerde ergometer
worden getoond. Selecteer het
gewenste protocol en dubbel
klik of klik op [Nu selecteren].
Het protocol wordt
weergegeven in het
geselecteerde slot aan de
rechterkant. Het is ook mogelijk
om op [Selecteer altijd] te
klikken, in dit geval wordt het
protocol ingesteld als
standaardprotocol voor de
deelnemer en altijd gekozen
wanneer de deelnemer is
geselecteerd. Wanneer er een
standaard protocol gekozen
was in de deelnemersgegevens
zal dit overgeschreven worden.

Merk op dat het alleen mogelijk
is om een protocol te
selecteren wanneer er een
ergometer is toegewezen aan
het slot.

Ook voor de protocollen is het mogelijk om protocollen toe te voegen, te bewerken en te verwijderen.
Deze stappen worden uitgelegd in het hoofdstuk Protocollen maken.
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14.3 - Toewijzing ECG apparaat

Ten slotte moet de ECG-streamer worden toegewezen aan de juiste slot / deelnemer. Klik op het
pictogram [Selecteer ECG-apparaat].

Selecteer de ECG-streamer die
de deelnemer draagt
(controleer het
overeenkomstige nummer in de
apparaatnaam en het nummer
op het apparaat zelf). De ECG-
streamer die wordt
weergegeven met een
batterijaanduiding, is al aan een
deelnemer toegewezen. Het is
mogelijk om een streamer te
selecteren welke al aan een
andere deelnemer gekoppeld
was. De ECG streamer zal
worden toegewezen aan de
laatst geselecteerde deelnemer.
Er zal geen waarschuwing
worden gegeven.

Wanneer alle deelnemers zijn
toegewezen aan een slot met
een ergometer, protocol en
ECG-streamer (in het geval van
LCRM), kunnen de deelnemers
beginnen met hun training.

14.4 - Start de training

De training kan voor alle deelnemers op hetzelfde moment worden gestart of u kunt de training voor
elke deelnemer apart starten. Hetzelfde geldt voor het stoppen van de training, het overslaan van
stappen van het protocol of direct overschakelen naar de herstelfase.
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Op het moment dat u de
hoofdbediening (1) in de
tweede balk vanaf de
bovenkant gebruikt, beheert u
alle volledig toegewezen sloten
op hetzelfde moment. Als u de
controlebalk (2) gebruikt die
verschijnt wanneer u een slot
selecteert, bestuurt u alleen de
ergometer van dat bepaalde
slot.

Op het moment dat u op een
van de startknoppen (groene
knop) klikt, begint de training.
De ergometers volgen het
protocol zoals vermeld in het
slot en in dezelfde grafiek als
het protocol is het mogelijk om
het toerental en de belasting
(fietsergometer) of snelheid en
hoekinstelling(loopband),
hartslag en SpO2 te zien.

Gegevens van de ECG-streamer
worden alleen weergegeven in
de ECG-grafiek (linkergedeelte
van het slot).

De grafische weergave kan worden gewijzigd in de algemene instellingen, zie het hoofdstuk "Algemene
instellingen". U kunt SpO2 en hartslag uitschakelen, zodat de grafiek alleen het protocol en RPM /

belasting of snelheid / helling toont. Als er geen ECG-streamers (LRM-software) worden gebruikt, kunt u
ook de ECG-grafiek uitschakelen; de protocol grafiek wordt over de totale lengte van het slot
weergegeven.
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Naast de grafische weergave
worden deelnemer-parameters
weergegeven als numerieke
waarden. Deze worden getoond
in de blauwe kolommen links
van de protocolgrafiek. Welke
parameters u wilt zien, kunt u
selecteren in de algemene
instellingen. De parameters
bloeddruk, SpO2 en METs

kunnen worden uitgeschakeld.
Hartslag en tijd zullen altijd

zichtbaar zijn.

De kolom met de parameter bloeddruk (BP) heeft 2 additionele knoppen. Druk op de [Start
bloeddrukmeting] om een manueel gemeten BP toe te voegen of om een (extra) automatische BP
meting te starten. 

De start van een automatische BP meting kan gestopt worden in het window dat verschijnt wanneer
op [Start bloeddrukmeting] is geklikt. Als een voorgeprogrammeerde BP meting niet gewenst is op een
bepaald moment dan kan het “kruisje” ingedrukt worden. De volgende melding zal verschijnen:
Volgende BP meting overslaan? (Huidige metingen worden geannuleerd). Kies hier voor [Ja] of [Nee].

Let er op dat alle hierboven beschreven wijzigingen in de gegevenspresentatie algemeen zijn, dus ze
zullen alle sloten en niet alleen het geselecteerde slot beïnvloeden.
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Aan de rechterkant van de
protocolgrafiek worden enkele
protocolparameters (Belasting,
RPM of Snelheid, Hellingshoek
en Doelhartslag) in numerieke
waarden weergegeven. Voor de
belasting (p) en Doelhartslag is
er een mogelijkheid om
aanpassingen te doen tijdens
het lopende protocol door
middel van de plus en de min.

De plus en minus zijn alleen
zichtbaar in het geselecteerde
slot en bieden de mogelijkheid
om deze protocolparameters
onmiddellijk te wijzigen. Dit
biedt de mogelijkheid om
eenvoudig het protocol te
wijzigen wanneer het protocol
gemakkelijk te licht of te zwaar
is voor de deelnemer. Deze
aanpassingen worden niet
opgeslagen in het originele
protocol.

Belasting
Tijdens een Stap, Helling en Interval Protocol is h et mogelijk om de belasting te veranderen met met
plus en min. Aanpassingen van de belasting gedurende een Interval Protocol of Interval Stap in een
Aangepast Protocol zullen behouden blijven gedurende het gehele protcol of de interval stap. Als u de
load verandert in een hoge intervalstap zullen alle resterende hoge intervalstappen ook aangepast
worden naar de nieuwe belasting. Als u de belasting aanpast in een lage intervalstap zullen alle
resterende lage intervalstappen ook veranderen naar de nieuwe belasting. Voor de andere protocollen
of protocolstappen in geval van een Aangepast Protocol zal de belasting alleen veranderen voor de
betreffende stap. Het is ook mogelijk om de belasting aan te passen tijdens een Hartslag
Gecontroleerd Protocol, wees er van bewust dat met deze aanpassing het Hartslag Gecontroleerd
Protocol verandert naar een Stap Protocol met de belasting die gekozen is. Klik op [P] (Verander naar
Statische Stap) in de kolom met belasting informatie en kies de belasting.

Doelhartslag
TIjdens een Hartslag Gecontroleerd Protocol is het mogelijk om de Doelhartslag aan te passen met
plus en min, de nieuwe Doelhartslag zal gebruikt worden voor het resterende protocol. Voor alle
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andere protocol types is het ook mogelijk om de wisselen naar een doelhartslag. Klik op [Doelhartslag]
in de kolom met doelhartslag informatie, in de protocolgrafiek verandert de huidige stap naar een
hartslag gecontroleerd stap (paarse lijn). De nieuwe instelling geldt alleen voor de huidige stap, de
volgende stap zal weer zijn zoals gedefinieerd in het geselecteerde protocol.

14.5 - Functionaliteiten tijdens de training

Er zijn enkele tools beschikbaar in LCRM die tijdens de training kunnen worden gebruikt. Met deze
functionaliteiten is het eenvoudiger om de deelnemers te volgen tijdens de training, maar ook om de
gegevens achteraf te analyseren.

In deze paragraaf worden alle tools uitgelegd.

Analyse Analyse 
Tijdens een trainingssessie is het mogelijk om eerdere trainingen te analyseren. Wanneer u op de knop
[Analyse] op de tweede regel klikt, worden alle deelnemers weergegeven. Selecteer één van de
deelnemers en klik op [Selecteren] of dubbelklik om de trainingen zichtbaar te maken. U kunt één of
meer selecteren door de selectievakjes in te schakelen en op [Analyse] te klikken.

Het is ook mogelijk om in het geselecteerde slot op [Analyse] te klikken. Deze deelnemer wordt aan dit
slot toegewezen.

Een verdere verklaring van deze functie is te vinden in het hoofdstuk Analyse.

Mark Mark 
De markeerknop is ook
beschikbaar op de tweede
regel. Wanneer u op [Markeren]
klikt, verschijnt er 8 sec ECG
met een tijdstempel. U kunt een
stukje voor- en achterwaarts
scrollen in de tijd met de + en –
knoppen om een beter beeld
van het ECG te krijgen.De
tijdstempel kan later tijdens de

analyse worden gebruikt. Het is ook mogelijk om het informatie toe te voegen aan de markering. Het
is ook mogelijk om met de event knop van de ECG-streamer een markering toe te voegen. Druk
eenmaal kort op de blauwe knop van de ECG-streamer en er is een markering ingesteld in de software.
Het gebruik van de streamer om een markering in te stellen geeft niet de mogelijkheid om informatie
mee te geven.
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Bewegen van de muis over de
Markeer knop laat de
markering en notities zien die
tot dat moment gemaakt zijn.

Borg-schaal Borg-schaal 
Als in de algemene instellingen
de standaard of het alternatief
is geselecteerd, heeft elk slot
een knop [Borg]. Met behulp
van deze knop wordt om een 
Borg-waarde van de deelnemer
gevraagd, de waarde wordt op
hetzelfde moment opgeslagen.
Het is mogelijk om de Borg-
waarde meer dan één keer per
training te vragen.

Bewegen van de muis over de Borg knop laat de tijdstempel en de notities zien die tot dat moment
gemaakt zijn.
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ECG-bewaking ECG-bewaking 
Het ECG-signaal is altijd
zichtbaar in de ECG-grafiek,
maar LCRM heeft enkele opties
om de bewaking te
optimaliseren. De eerste is de
knop [ECG-details]. Dit geeft
een grafiek met het ECG-signaal
gemeten tot het moment
waarop u hebt geklikt. De
grafiek biedt u de mogelijkheid
om het signaal beter te
bekijken, omdat het niet
beweegt. U kunt er voor kiezen

om 1 van de 2 beschikbare afleidingen te laten zien in de grafiek door Afleiding I of Afleiding II te
selecteren in het menu onder de grafiek. De schaal in x- en y-richting kan worden gewijzigd om het
signaal verder te optimaliseren. Als u de schaal wijzigt, wordt het signaal in de y-richting aangepast,
terwijl "Opnamesnelheid" de schaal in de x-richting aanpast.

Als er markeringen zijn ingesteld, zijn deze ook zichtbaar in de grafiek (zie de groene markeringen) en
de notities bij deze markeringen worden getoond. Het controle paneel kan gebruikt worden om van
markering naar markering te gaan. Als u het selectievakje "automatisch bijwerken" aanvinkt, wordt de
grafiek om de 10 seconden bijgewerkt.

De knop [Update] werkt de grafiek bij en geeft de gegevens weer vanaf het begin tot het moment
waarop u op [Update] hebt geklikt. Verder is het mogelijk om de ECG-gegevens te printen of te
exporteren.
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Houd er rekening mee dat de filter het databereik beperken, wees hiervan bewust bij
het analyseren van de data.

Naast een gedetailleerde kijk op
het ECG-signaal in ECG-details,
is het ook een optie om het
bewegende ECG-signaal te
optimaliseren. Dit kan gedaan
worden door de schaal te
veranderen en / of een ander
Artefact-filter toe te passen. Er
zijn vier
schalingsmogelijkheden: 5
mm/mV, 10 mm/mV, 20
mm/mV en 40 mm/mV, deze
zijn overeenkomstig met de
schaalfactoren die door andere
ECG apparatuur worden

gebruikt. Klik op [Filterinstellingen] om het venster voor wijzigingen te openen. De filters zijn gemaakt
om de ruis te onderdrukken op de signalen die worden gegenereerd door uitgebreide beweging
tijdens de oefening. U kunt kiezen tussen geen filter of een standaard, gematigd of extreem filter. Hoe
meer bewegingen de deelnemer maakt, hoe sterker het filter moet zijn. 

Let op dat ook het goed of fout plakken van de elektroden een effect kan hebben.

Bloeddrukmeting
Hoewel het mogelijk is om de bloeddrukmeting in de protocollen in te stellen, is het ook mogelijk om
een meting op een ander moment uit te voeren dan vooraf bepaald door het protocol. Dit kan
noodzakelijk zijn als een van de deelnemers klaagt over pijn of flauwvallen. Op het moment dat u op
de knop [Bloeddrukwaarde handmatig invoeren of automatisch handmatig starten] start, wordt er een
bloeddrukmeting uitgevoerd. De gegevens worden in de kolom weergegeven en ook opgeslagen voor
verdere analyse.

Verder heeft deze knop de mogelijkheid om de gegevens in te voeren van een bloeddrukmeter die niet
is verbonden met L(C)RM. Als u op de knop [Bloeddruk handmatig invoeren of automatisch handmatig
starten] klikt terwijl een extern apparaat wordt gebruikt, kunt u de waarden van de meting handmatig
invullen. Opnieuw worden de gegevens in de kolom getoond en ook bewaard voor verdere analyse.
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Protocolgrafiek Protocolgrafiek 
Net als bij de ECG-grafiek is het
ook mogelijk om de
protocolgrafiek gedetailleerd te
bekijken, met informatie over
het protocol, hartslag, SpO2 en
RPM, belasting of snelheid en
hellingshoek. Klik op de knop
[Grafiekdetails Tonen]; een
extra venster opent met de
protocolgrafiek tot het moment
waarop u hebt geklikt. Onder de
grafiek kan informatie worden
gevonden over de gemiddelde
hartslag tijdens verschillende
fasen in het protocol.
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Het is mogelijk om een
tijdstempel te maken, klik
hiervoor op het
potloodsymbool. Er wordt een
scherm geopend waarin u
notities kunt toevoegen. Klik op
[Toevoegen] om de protocoltijd
aan de opmerkingenlijst toe te
voegen. Dubbelklik in de
berichtregel achter de tijd en u
kunt uw notitie toevoegen. Voor
een nieuwe notitie op een
ander moment moet u opnieuw
op [Toevoegen] klikken. Onder
de opmerkingenlijst kunt u
trainingsopmerkingen noteren
die niet gerelateerd zijn aan de
tijd in het protocol.

Verder zijn er filteropties voor
de hartslag. Met deze optie
kunt u het zwevend gemiddelde
wijzigen en extreme waarden
(hoog en laag) negeren om een
robuuster signaal te krijgen. Als
u op de knop [Filterinstellingen]

klikt, kunt u het filter instellen op geen, licht. matig of extreem.

14.6 - Einde training

Wanneer de training is afgelopen, kunt u de protocollen stoppen, dit kan allemaal tegelijk of
afzonderlijk voor elke deelnemer. U kunt kiezen of u de gegevens wilt opslaan of niet. Deze vraag zal
verschijnen als u de deelnemer uit de toegewezen slot verwijdert wanneer u op [Deelnemer vertrekt]
klikt. Hiermee wordt het slot gewist. De gegevens worden opgeslagen onder de naam van de
deelnemer met de opmerking dat de training is voltooid. Ook dit kan voor elke deelnemer apart of
allemaal in één keer worden gedaan, wanneer u de knop gebruikt [Alle deelnemers vertrekken] in de
tweede bovenste balk worden alle sloten gewist.
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Wanneer u de knop
“Deelnemers vertrekken”
gebruikt kiest u ”Opslaan en
sluiten” (of “vertrek” zonder iets
op te slaan). Het is nu mogelijk
om een overzicht van de totale
deelnemersgroep te ontvangen

wanneer deze functionaliteit in de Instellingen in de tab "Analyse" is aangevinkt.

Wanneer alle sloten zijn gewist, is de software klaar voor de volgende groep deelnemers.
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15 - Analyse opties

De software heeft ook een analysefunctie die na of tijdens de training kan worden gebruikt. Alleen
opgeslagen data kunnen met deze functie worden geanalyseerd. Tijdens een training kunt u gebruik
maken van de knop [Analyse] op de tweede regel of de knop [Analyse] in het geselecteerde slot als u
de data van de deelnemer wilt analyseren in dat slot. Na een training, wanneer alle slots zijn gewist, is
het makkelijker om de knop [Analyse] op de tweede regel te gebruiken.

Selecteer de betreffende deelnemer, dubbelklik of klik op [Selecteer] en alle opgeslagen trainingen
zullen worden getoond. Nu kunt u 1 of meer trainingen selecteren.

15.1 - Analyse van een training

Selecteer de training die u wilt bekijken en klik op [Analyse], L(C)RM laat nu de details zien van een
enkele test.
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De eerste tab "Grafiek" laat
zowel de data zien van de
protocolgrafiek als van de ECG
grafiek. Verder is er een
samenvatting over de
verschillende trainingsfases van
hartslag en de belasting of de
snelheid en hellingshoek.
Dezelfde schaling en filter
opties zijn aanwezig zoals
beschreven in het hoofdstuk
Perform L(C)RM training.
Wanneer er markers zijn
geplaatst kan het controle
paneel gebruikt worden om van
marker naar marker te gaan.
Door over de protocolgrafiek te
zweven met de muis zal de data
getoond worden van die
specifieke tijd. Ten slotte kunt u
trainingnotities maken of
notities aanpassen bij een
markering wanneer u op het
symbol met de pen klikt.

De tweede tab "Statistiek" laat
de trainingsresultaten zien in
numerieke waarden eb geeft

wat meer informatie dan de samenvatting in de "Grafiek" tab. The statistieken zijn vooral bruikbaar
wanneer meerdere testen vergeleken worden.

Het derde tabje “Grafieken en statistieken” laat alle resultaten van deze enkele training zien. Training
notities kunnen toegevoegd of gewijzigd worden om de analyse en de rapportage compleet te maken.
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15.2 - Vergelijken van twee trainingssessies

Selecteer twee trainingen wanneer u de trainingsdata wilt vergelijken en klik op [Analyse].

Beide protocolgrafieken
worden nu getoond,
tijdsspecifieke data komt weer
naar voren als u met uw muis
er overheen beweegt. De ECG
grafiek, samenvatting, schaling
en filter opties en het controle
panel zijn niet beschikbaar. Bij
beide grafieken kunnen weer
aantekeningen gemaakt
worden.

Alle numerieke waarden van
beide trainingen kunnen
gevonden worden in
[Statistieken], naast de
trainingsresultaten wordt ook
het verschil tussen beide
trainingen gepresenteerd.
Standaard wordt dit in absolute
waarden weergegeven, maar
onder de tabel kan aangevinkt
worden de verschillen relatief te

presenteren.

Het derde tabje “Grafieken en statistieken” laat de protocol grafieken en statistieken samen zien.
Training notities kunnen toegevoegd of gewijzigd worden om de analyse en de rapportage compleet te
maken.

15.3 - Vergelijk meer dan twee trainingen

Als u meer dan twee trainingen wilt vergelijken, bestaat het rapport alleen uit de statistieken. Van alle
geselecteerde trainingen worden de resultaten gepresenteerd en er is zijn extra kolommen
toegevoegd voor de minimum, gemiddelde en maximale waarden van de trainingen.

Alle gegenereerde rapporten kunnen worden geprint of opgeslagen als PDF.
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15.4 - Notities en Markeringen in analyse

De notities behorend bij de
markeringen die tijdens de
training gezet zijn, worden in
blauw getoond en kunnen qua
tekst gewijzigd worden
wanneer de notitie zelf
geselecteerd wordt. Gebruik het
potlood symbool. De
tijdstempel kan niet gewijzigd
worden hoewel het wel
mogelijk is om een totale
Markering te verwijderen
wanneer deze niet correct of
onnodig is.

Met de [Toevoegen] knop kunnen nieuwe markeringen toegevoegd worden aan de analyse met de
correcte tijdsweergave door met de muis op de tijd te drukken totdat de tijdsweergave aan gepast kan
worden. Deze notities worden in zwart getoond.

In "Training Commentaar" kan een samenvatting of bevestiging worden geschreven wanneer dit nodig
is. Zowel de markeringen als de trainingscommentaren zijn te zien in de PDF of Excel export.
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16 - Problemen oplossen
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17 - Release notes
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19 -

18 -
Accessoires

Lode ECG streamer

Partnumber: 950920Partnumber: 950920

Compacte draadloze
ECG registratie

Lode ECG streamer

Additionele apparaat
licentie L(C)RM

Partnumber: 950906Partnumber: 950906

Veelzijdig gegevens- en
ergometer-beheer

Additionele apparaat licentie
L(C)RM

Medisch toetsenbord

Partnumber: 945860Partnumber: 945860

Maximale hygiene

Medisch toetsenbord

Medische muis

Partnumber: 945861Partnumber: 945861

Maximale hygiene

Medische muis

LCRM upgrade van
versie 2.x.x naar 3.x.x

Partnumber: U950902Partnumber: U950902

Gebruik alle nieuwe
features

LCRM upgrade van versie
2.x.x naar 3.x.x

Effects of cardiac rehabilitation and exercise training programs on depression in patients after
major coronary events
1996-10-01
Richard V. Milani, Carl J.Lavie MD, Mark M. Cassidy MD
American Heart Journal, Volume 132, Issue 4, October 1996, pages 726 - 732

Exercise with cardiac patients
2012-07-01
Project Group “Sport and Exercise Therapy in Cardiology”
DVGS e.V. (German Association for Health-Related Fitness and Sport Therapy)
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20 - Specificaties
Nauwkeurigheid

60 Hertz Filter  

50 Hertz Filter  

2-kanaals ECG bewaking  

Comfort

Alarm Hartfrequentie  

Alarm Bloeddruk  

Geluidsalarm  

Remote Batterij Indicatie  

Veelzijdige database connectie  

Gebruikersinterface

Engelstalige gebruikersinterface  

Chinese gebruikersinterface  

Tsjechische gebruikersinterface  

Nederlandstalige userinterface  

Franstalige gebruikersinterface  

Duitstalige gebruikersinterface  

Italiaanse gebruikersinterface  

Japanse gebruikersinterface  

Koreaanse gebruikersinterface  

Poolstalige gebruikersinterface  

Russische gebruikersinterface  

Software beschikbaar in het Spaans  

Turkse gebruikerinterface  

Klantspecifieke schermindelingen  

Klantspecifieke rapportage  

Gepersonaliseerde kleurinstellingen  

Software in het Engels  

Software beschikbaar in het Duits  

Software beschikbaar in het Nederlands  

Software beschikbaar in het Frans  

Software beschikbaar in het Russisch  

Software beschikbaar in het Pools  

Software beschikbaar in het Japans  

Koppelingen

RS232 verbinding naar Lode ergometers  

USB verbinding met Lode loopbanden  

Bluetooth beschikbaar  

Max. draadloze kanalen 8  

Minimale Systeemeisen

Intel Core gebaseerde processor 2.4 GHz  

Monitor, resolutie 1920x1080 pixels 1920 x 1080
pixels  

Interne RAM 4000 MB  

Minimale beschikbare ruimte op de harde
schijf 20 GB  

CD Rom drive nodig  

Aantal vrije USB aansluitingen 4  

Muis  

Toetsenbord  

Compatibiliteit

HL7 compatibel  

Compatibel met MS SQL Server  

Database SQL Compact  

Database limiet 4 GB  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8  

Microsoft Windows 7  

Bijgevoegde onderdelen

PC bijgesloten  

PC software inclusief  

Toetsenbord en muis inclusief  

PC monitor inclusief  

Alle kabels bijgevoegd  

Order info

Partnumber 950902  
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