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1 - Bedoeld gebruik

De Lode Ergometry Manager (LEM) is een softwarepakket dat wordt gebruikt voor het besturen van
Lode-ergometers en het bewaken van ergometrische parameters van testpersonen. Met de software
kan de operator protocollen programmeren, ergometers besturen, ergometriegegevens visualiseren,
opslaan en analyseren en aangepaste PDF-rapporten afdrukken.

Wereldwijd veelgebruikte fiets- en loopbandprotocollen zijn standaard voorgeprogrammeerd.

Het programma biedt ook een patiëntendatabase en de mogelijkheid om verbinding te maken met
een SQL-server of het Hospital Information System (HIS) met HL7.

De Lode Ergometry Manager kan worden uitgebreid met verschillende modules, elk met zijn specifieke
functies en visualisaties. De Lode Ergometry Manager kan worden gebruikt voor testen en trainen in
verschillende revalidatie-instellingen, sportgeneeskunde, fysiotherapie en onderzoeksomgevingen.

2 - 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.

De informatie die door dit programma wordt weergegeven,
is uitsluitend bedoeld voor bewakingsdoeleinden. Gebruik
het juiste apparatuur voor diagnostische doeleinden.

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.
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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).

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.

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.

3 - Mededelingen
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LEM 10 opstart icoon

Begin test

Volgende stap

Vorige stap

Test pauzeren

Ga naar herstel

Test beëindigen

Beëindig test

Maak rapport

Druk rapport af

Maak Excel export

Toon Analyse venster

4 - Lijst van gebruikte symbolen
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Toon Test venster

Instellingen

Help

Synchronizeer data met de Lode backup kluis (optie)
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5 - Voorbereiding

5.1 - 28/5000 Installeer LEM via de website

640/5000
De LEM-software kan op een computer worden geïnstalleerd met de volgende minimale specificaties:
- Op Intel Core gebaseerde processor: 2,4 GHz
- Monitor: 1920 x 1080 pixels
- Intern RAM: 4000 MB
- Minimale vrije ruimte op de harde schijf: 20 GB
- CD-ROM-station vereist
- Aantal vrije USB-poorten: 1
- Muis
- Toetsenbord

De software is compatibel met Microsoft Windows 7, 8, 9 en 10.

De LEM Demo-software kan worden gedownload van de Lode-website;
https://www.lode.nl/en/product/lode-ergometry-manager-lem-10/557.
Na het importeren van uw eigen licenties kan de software worden gebruikt als volledige LEM-software.

De LEM-software kan ook worden geïnstalleerd vanaf de ontvangen CD-ROM.

5.2 - LEM installeren met CD

1. Plaats de Lode Ergometry Manager CD-ROM in de CD-speler van uw PC.
Wanneer “autorun” aan staat op uw systeem zal het setup programma
automatisch starten. Wanneer niets gebeurt kunt u het installatie
programma staten door “setup.msi” op de CD te starten.

2. U ontvangt van Lode een mail met uw licentie en installatie instructie.
Volg de instructies van de installatie procedure.

3. Start LEM. Het programma laat een dialoogvenster zien voor het importeren van licenties.
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Het importeer Licentie menu zal automatisch verschijnen na het
selecteren van de import optie tijdens de installatie. 
Om later licenties toe te voegen (updates, upgrades) selecteert u het
[Setting] menu van de bovenste taakbalk. Selecteer nu het [Licentie]
menu en [Licentie importeren]. Blader naar de folder waar u de licentie
heeft opgeslagen, die u in een email van uw distributeur heeft
ontvangen.
Uw programma is nu geregistreerd en gereed voor gebruik

Om een test te beginnen moet
u een ergometer aansluiten en
instellen (2), een testpersoon
kiezen (1), een protocol
selecteren (3) en definiëren wat
u wilt zien tijdens de test (4).

Start de Lode Ergometry Manager op uw PC.

Sluit de RS232 IN poort van uw ergometer aan op uw PC met behulp van
een RS232 kabel.

Sluit het netsnoer aan op uw ergometer en op een geaard stopcontact.
Zet uw ergometer aan met de aan/uit schakelaar.

Kies het “LODE prot 38K4” communicatie protocol op uw ergometer.
Selecteer vervolgens de “Terminal” modus voor externe aansturing. Voor gedetailleerde
instructies verwijzen wij hier naar de handleiding van uw ergometer.

Klik op “Ergometer” aan de linkerzijde van uw scherm.

LEM zal automatisch de ergometer, de COMpoort, het apparaat nummer (weergegeven in de
control unit) en de aanwezige opties detecteren. Selekteer deze ergometer.
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5.3 - Voeg een testpersoon toe

Om een test te kunnen doen
moet u een testpersoon in de
database hebben.

Klik “Testpersoon” op de
linkerkant van uw scherm.

Klik “Toevoegen” om de
gegevens van een testpersoon
toe te voegen.

Naast de karakteristieken van
de persoon kunt u ook
adresgegevens en andere
specifieke informatie
toevoegen. Wanneer u meer
testpersonen en onderzoeken
heeft kunt u die in groepen
onderverdelen. Een foto van de
testpersoon kan ook worden
toegevoegd.

Klik OK wanneer u klaar bent
met toevoegen.

De testpersoon zal nu zichtbaar zijn aan de linkerkant van het scherm.
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5.4 - Een protocol toevoegen

LEM heeft standaard een aantal
protocollen
voorgeprogrammeerd. U kunt
ervoor kiezen om deze te
gebruiken of om zelf een eigen
protocol te maken dat uit
verschillende stappen bestaat.
U kunt ook gebruik maken van
Templates. 

Kies “Protocol” aan de
linkerzijde van uw scherm.

Selecteer "Voeg toe".

Selecteer een template
(Interval, lichaamsgewicht
gestuurd of stappen). Indien u

kiest voor het [aangepast protocol] template, kunt u een geheel nieuw protocol creëren.

Pas het aantal stappen, de duur en de belasting aan. Kies "Volgende" om de naam aan te
passen en kies "maak" om het protocol op te slaan. U komt nu terecht in het "wijzig protocol"
scherm waar u indien noodzakelijk de stappen en instellingen gedetailleerd kunt afstemmen.

5.5 - Scherm selecteren

Rechts onder op uw monitor kunt u uw huidige scherm aanpassen. Via
"voeg Widget toe" kunt u de items die u tijdens de test wilt zien,
toevoegen aan uw persoonlijke "scherm". Om een Widget toe te voegen,
sleept u deze naar een vrije plek op uw scherm (waarbij de kolom geheel
links op uw monitor niet kan worden gebruikt). 
U kunt verschillende meetresultaten van de ergometer laten zien, het
gebruikte protocol en de metingen die uitgevoerd worden op de
testpersoon. 

Schermen kunnen worden opgeslagen en bij andere toepassingen weer hergebruikt worden. Een
aantal Schermen zijn standaard aanwezig, deze kunt u aanpassen aan uw wensen en onder een
andere naam opslaan.
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6 - Test uitvoeren

6.1 - De test beginnen

Als u een testpersoon,
ergometer en protocol heeft
geselecteerd, kunt u de test
starten: klik op de groene "start
test" knop op de toolbar aan de
onderkant van het scherm. 

Gebruik de andere knoppen van dezelfde toolbar onder de grafieken om
de test aan te sturen. 

Klik op "pauze" om de test te pauzeren, gebruik "ga na herstel" of "stop
de test" als u de test wilt stoppen. 

Kies "test verlaten" om de resultaten op te slaan en het scherm te wissen voor een nieuwe test.

Tijdens de test kunnen diverse parameters aangepast of ingevuld
worden. De targets van het protocol kunnen met de + en - knoppen
gewijzigd worden (zie figuur bij 1). Het automatische bloeddruk protocol
kan overruled worden of -indien de ergometer niet uitgerust is met een
automatisch bloeddrukmodule- handmatig ingegeven worden (zie figuur
bij 2).
De Borg waarde kan (voorgeprogrammeerd in het protocol) op gezette
tijden gevraagd en ingevuld worden (zie figuur bij 3). Aantekeningen
over de test kunnen met een tijdsnotatie ingevuld worden (zie figuur bij
4)
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Tijdens de test kunnen verschillende parameters worden aangepast.

Tijdens de test kunnen verschillende parameters worden aangepast. Met
de + en - kunnen de belasting of andere doelen worden gewijzigd (zie
afbeelding bij 1). De bloeddrukwidget kan de automatische
bloeddrukmodule besturen en het bloeddrukprotocol overbodig maken.
Als de ergometer niet is voorzien van een automatische
bloeddrukmodule, kan de bloeddruk handmatig worden ingevoerd (zie
afbeelding bij 2).
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Tijdens de test kunnen er diverse parameters ingevuld of gewijzigd
worden. Met de + en - kunnen de belasting of andere targets (zoals
hartfrequentie) aangepast worden (zie figuur bij 1). De bloeddruk widget
kan het automatische bloeddruk protocol beïnvloeden. wanneer de
ergometer niet voorzien is van een automatische bloeddruk module dan
kan de waarde ook handmatig ingevoerd worden (zie figuur bij 2).
De Borg waarde kan gevraagd worden (voorgeprogrammeerd in
protocol) tijdens de test en de aangegeven waarde kan ingevoerd
worden (zie figuur bij 3). Notities kunnen ingevoerd worden voorzien
van een tijdsaanduiding (zie figuur bij 4)

6.2 - De test analyseren

Na de test kunt u deze
gedetailleerd bekijken in
"Analyse".

Selecteer de analyse knop in de toolbar. Een extra scherm komt
tevoorschijn.

U kunt 1 of meerdere testen toevoegen (zie figuur) en ze vergelijken in a
standaard of gepersonaliseerd Analyse Scherm.
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Rechts onder op uw monitor kunt u uw huidige scherm aanpassen. Via
"voeg Widget toe" kunt u de items die u tijdens de test wilt zien,
toevoegen aan uw persoonlijke "scherm". Om een Widget toe te voegen,
sleept u deze naar een vrije plek op uw scherm (waarbij de kolom geheel
links op uw monitor niet kan worden gebruikt). Elk Widget kan (in

tegenstelling tot de widgets in de 'test'view) één parameter vertonen zodat vergelijkingen met diverse
test resultaten overzichtelijk blijven.
U kunt verschillende meetresultaten van de ergometer laten zien, het gebruikte protocol en de
metingen die uitgevoerd worden op de testpersoon. 
Schermen kunnen worden opgeslagen en bij andere toepassingen weer hergebruikt worden. Een
aantal Schermen zijn standaard aanwezig, deze kunt u aanpassen aan uw wensen en onder een
andere naam opslaan.

Na het analyseren van de test kunt u een .pdf file genereren, een rapport
printen of terug gaan naar het hoofdscherm om een nieuwe test te
starten. Met de optionele LEM Export Module, ziet u de XLS knop
geactiveerd staan.
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7 -
Accessoires

Partnumber: 955915Partnumber: 955915 Partnumber: 955920Partnumber: 955920 Partnumber: 955916Partnumber: 955916 Partnumber: 955921Partnumber: 955921 Partnumber: 955910Partnumber: 955910

Partnumber: 955800Partnumber: 955800 Partnumber: 955815Partnumber: 955815 Partnumber: 955820Partnumber: 955820 Partnumber: 955816Partnumber: 955816 Partnumber: 955821Partnumber: 955821
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8 - Science

Partnumber: 955810Partnumber: 955810

Netwerkmodule
verbindingskabel

Partnumber: 930930Partnumber: 930930

Verbindingsgemak

Netwerkmodule
verbindingskabel

USB naar serieel kabel

Partnumber: 226012Partnumber: 226012

Verbindingsgemak

USB naar serieel kabel

RS232 cable male-
female

Partnumber: 930911Partnumber: 930911

Verbindingsgemak

RS232 cable

Partnumber: 918825Partnumber: 918825

Combining ergometer exercise and artificial gravity in a compact-radius centrifuge
Date
2015-04-06
Author(s)
Ana Dia, Chris Trigg, Laurence R.Young
Source
Acta Astronautica 113 (2015) 80–88

Significant Molecular and Systemic Adaptations after Repeated Sprint Training in Hypoxia
Date
2013-02-20
Author(s)
Faiss R1, Léger B, Vesin JM, Fournier PE, Eggel Y, Dériaz O, Millet GP.
Source
PLoS One. 2013;8(2):e56522. Epub 2013 Feb 20.

The steep ramp test in healthy children and adolescents: reliability and validity.
Date
2013-02-24
Author(s)
Bart C. Bongers, Sanne de Vries, Paul J.M. Helders and Tim Takken
Source
Medicine and Science in Sports and Exercise
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Significant+Molecular+and+Systemic+Adaptations+after+Repeated+Sprint+Training+in+Hypoxia
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Steep+Ramp+Test+in+Healthy+Children+and+Adolescents%3A+Reliability+and+Validity


Validity and Reliability of Skill-Related Fitness Tests for Wheelchair-Using Youth With Spina
Bifida.
Date
2017-06-01
Author(s)
Manon A. Bloemen, MSc; Tim Takken, PhD; Frank J. Backx, PhD; Marleen Vos, MSc; Cas L. Kruitwagen,
MSc; Janke F. de Groot, PhD
Source
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2017;98:1097-103
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9 - Specificaties
Gebruikersinterface

Engelstalige gebruikersinterface  

Noorstalige gebruikersinterface  

Tsjechische gebruikersinterface  

Nederlandstalige userinterface  

Finstalige gebruikersinterface  

Franstalige gebruikersinterface  

Duitstalige gebruikersinterface  

Japanse gebruikersinterface  

Koreaanse gebruikersinterface  

Poolstalige gebruikersinterface  

Russische gebruikersinterface  

Software beschikbaar in het Spaans  

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 1  

Muis  

Toetsenbord  

Compatibiliteit

HL7 compatibel  

Compatibel met MS SQL Server  

Database SQLite  

Database limiet 140000 GB  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8  

Microsoft Windows 7  

Upgrade mogelijkheden

Eindgebruiker upgrade van LEM 9 mogelijk  

Voorgeprogrammeerde protocollen

25 Watt / minuut  

Balke  

Balke aangepast  

Bruce  

Bruce (Mod)  

Bruce (pediatric)  

Chung  

Chung (Low Level)  

Claudicationet  

Ellestad  

Naughton  

Gewichtsgestuurd  

Gewichtsafhankelijk protocol  

Isokinetisch  

Afstandsdoel  

Doel energie  

Order info

Partnumber 955900  
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