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1 Indicações gerais 

1.1 Generalidades sobre este manual 

O manual de instruções é válido apenas para a versão do produto mencionada e 
apenas para o primeiro equipamento original fornecido com o produto. 

Alterações posteriores ao produto podem invalidar o presente manual de instruções. 
Neste caso, observe o respetivo manual válido ou a informação adicional. 

Este manual de instruções deve ser considerado como parte integrante do Software 
XRCISE CARE e deve ser sempre mantido num local acessível.  

O pleno respeito deste manual de instruções é a condição prévia para a operação 
segura e correta do software XRCISE CARE. 

 

 

1.2 Símbolos contidos no documento 
 

 
CUIDADO! 

A não-observação deste aviso pode resultar em danos pessoais ligeiros ou em 
danos no produto. 

 

ATENÇÃO! Chama a atenção para uma situação que pode provocar danos no produto. 

 

 

Uma dica contém informações adicionais úteis ou sugere medidas que tornam a 
operação do produto mais fácil e eficiente. 

 

 

1.3 Abreviaturas e explicação de conceitos no documento 

Sistema de PC Composto por PC, monitor, rato, teclado, impressora 

Terapeuta Utilizador do software. O terapeuta é um profissional da área da saúde. 

Escala de Borg Escala para avaliação da perceção subjetiva do esforço 

Operador A pessoa legalmente responsável pela operação do produto 

Slot Estação de monitorização do software XRCISE CARE  
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2 Segurança 

2.1 Indicações de segurança 

Observe as disposições legais e oficiais aplicáveis, bem 
como as respetivas diretivas e especificações da sua 
instituição local quando usar este produto. O operador é 
responsável pela conformidade com as regras. 

Observar as disposições 
legais 

O software XRCISE CARE só pode ser operado por pessoal 
instruído e com formação médica!  

A instrução sobre o manuseamento do software será 
fornecida após a instalação pelo fabricante ou pelos seus 
revendedores autorizados. 

O operador é responsável por instruir e formar o pessoal 
incumbido da operação. 

Formação 

O sistema de PC só pode ser montado em espaços que 
estejam em conformidade com as normas de instalação 
locais em vigor. 

Observe a documentação aplicável relativa ao sistema de 
PC. 

Local de instalação 

O produto só pode ser instalado pelo fabricante, pelos seus 
revendedores ou técnicos de assistência técnica autorizados. 

A instalação consiste numa configuração das interfaces de 
comunicação entre os aparelhos de treino e o software 
XRCISE CARE. Esta configuração é realizada em exclusivo 
pelo instalador. O utilizador não está autorizado a proceder a 
atribuições dos aparelhos de treino por sua própria iniciativa. 

O manual de instruções não contém informação sobre a 
instalação de aparelhos de treino. Esta informação deverá 
ser consultada junto da documentação aplicável dos 
aparelhos de treino. 

Para ligar ou desligar o aparelho de treino ao PC, é 
necessário desligar primeiro ambos os aparelhos. Caso 
contrário, poderão resultar problemas de comunicação ou 
danos nos aparelhos. 

O sistema de PC tem de ser instalado de forma a encontrar-
se fora do ambiente do paciente. O ambiente do paciente é 
definido por um raio de 1,5 m em redor do aparelho de 
treino. O terapeuta não pode tocar no paciente e no sistema 
de PC ao mesmo tempo. 

Instalação 
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Utilizar um software de outra marca no PC pode danificar o 
software XRCISE CARE, por exemplo através de vírus.  

A instalação de softwares de outras marcas no PC não é 
permitida. No volume de entrega não está incluído um 
programa de deteção de vírus. A instalação de um programa 
de deteção de vírus por parte do operador só é permitida 
mediante o prévio consentimento do fabricante ou dos seus 
revendedores autorizados. 

O programa de processamento de texto instalado é o 
Notepad.  

Combinação com 
softwares de outras 

marcas 

A integração do PC numa rede ou a ligação à Internet pode 
danificar o software XRCISE CARE. 

A responsabilidade de ligar o sistema de PC a uma rede ou à 
Internet cabe inteiramente ao operador.  

Rede e Internet

O sistema de PC só pode ser conectado a uma rede de 
alimentação com condutor de proteção. 

Durante a utilização do sistema de PC, a pessoa 
responsável pela supervisão não pode, em circunstância 
alguma, tocar ao mesmo tempo no paciente e num aparelho 
ligado à corrente elétrica. O sistema de PC tem de se 
encontrar fora da zona de segurança do paciente de 1,5 m 
em volta do aparelho de treino. 

Proteção elétrica

Utilize apenas telefones portáteis e outros aparelhos que 
estejam em conformidade com a CEM de classe B, caso 
contrário poderão provocar falhas de funcionamento. Os 
efeitos dos sinais de rádio em aparelhos para uso médico 
dependem de diversos fatores, não podendo, por isso, ser 
previstos. 

O software XRCISE CARE e o sistema de PC só podem ser 
operados no âmbito de uma utilização correta. 

Compatibilidade 
eletromagnética 

Não é permitido efetuar alterações ou modificações no 
aparelho sem autorização expressa do fabricante. Fazer isso 
poderia resultar numa emissão eletromagnética elevada ou 
na diminuição da resistência do aparelho ou do sistema a 
interferências e afetar, assim, a compatibilidade 
eletromagnética da passadeira ou de outros aparelhos.  

Modificações no 
aparelho 

O sistema de PC do software XRCISE CARE só pode ser 
ligado a aparelhos de treino homologados para uso médico.  

Combinação com outros 
aparelhos 

Evitar a penetração de líquidos no interior do sistema de PC. 

Em caso de penetração de líquidos, desligue de imediato o 
aparelho da ficha e informe o técnico de assistência 
autorizado.  

Limpeza

Elimine o sistema de PC e as embalagens de acordo com as 
disposições nacionais. 

Eliminação
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2.2 Indicações especiais sobre a segurança do paciente 

CUIDADO! 

Um aparelho de treino só pode ser usado pelo paciente mediante prescrição 
médica. A utilização do aparelho de treino e dos respetivos acessórios sem 
formação e sem a presença de uma pessoa responsável pela supervisão está 
interdita.  

A colocação da carga no aparelho de treino tem de ser adequada ao estado de 
saúde e à condição física do paciente e não pode ser, em circunstância alguma, 
demasiado alta. Quer a execução incorreta do treino quer esforços excessivos 
causados pela realização de testes são nocivos para a saúde.  

O terapeuta tem de definir um limite máximo para o esforço do paciente. O 
treino abaixo deste limite não deverá constituir um risco para o paciente. Um 
treino acima deste limite não é permitido. 

O terapeuta deve esclarecer o paciente relativamente à sua perceção pessoal 
do esforço (por ex. escala de Borg) e aconselhá-lo a parar o treino em caso de 
sensações de desconforto subjetivas.  

Os valores exibidos pelo software XRCISE CARE são indicativos e não 
substituem uma supervisão individual e direta do paciente. A fim de assegurar a 
exatidão dos valores apresentados, os mesmos terão de ser confirmados por 
um método de medição independente. 

Durante o treino, o terapeuta tem de supervisionar o paciente e os seus 
parâmetros fisiológicos. 

O nível de stresse no sistema cardiovascular do paciente intencionalmente 
causado pelo terapeuta no âmbito do treino é da responsabilidade exclusiva do 
terapeuta. 

Os pacientes com mobilidade reduzida que utilizem a passadeira rolante têm de 
usar ainda uma correia de segurança com proteção antiqueda.  

Os sinais e valores de medição gravados têm uma finalidade informativa. O 
terapeuta tem de verificar a plausibilidade dos dados. 

 

2.3 Símbolos no suporte de dados 

Símbolos Significado 

 

 
Número de encomenda 

 

 
Fabricante e Data de fabrico 

 

 Marcação CE com número de identificação do organismo 
notificado.  
O produto está em conformidade com os requisitos essenciais 
da Diretiva do Conselho sobre dispositivos médicos 93/42/CEE 
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3 Descrição do software XRCISE CARE  

3.1 Utilização adequada 

O software XRCISE CARE é um software de aplicação que serve para o controlo de 
aparelhos de treino para uso médico. O software é executado num PC convencional 
em conformidade com a norma EN 60950 e no sistema operativo Windows.  

O software XRCISE CARE foi concebido para ser utilizado em salas de ginástica 
médica ou instalações similares. 

O software XRCISE CARE permite a operação em simultâneo de até 24 aparelhos de 
treino.  

A aplicação médica do software XRCISE CARE só é permitida com ergómetros e 
passadeiras para uso médico. Para fins de treino, podem ser utilizados aparelhos de 
treino não específicos para uso médico. Neste caso, o paciente não pode usar 
quaisquer sensores que requeiram um cabo para a transmissão de dados. 

Os valores exibidos e guardados pelo software XRCISE CARE servem 
exclusivamente para fins informativos. Estes deverão ser confirmados pelo terapeuta 
através de um método de medição independente do sistema. 

Não é permitida a utilização do software XRCISE CARE para a realização de testes 
de esforço. 

3.2 Contraindicações  

Os seguintes pacientes devem ser excluídos da realização de treinos com o software 
XRCISE CARE : 

 Pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CHO).  
 Pacientes que padeçam de mal-estar, tonturas, náuseas ou dores. 
 Pacientes sob o efeito de substâncias suscetíveis de afetar o seu estado de 

vigília (por ex. álcool, drogas ou medicamentos). 

 

3.3 Âmbito de aplicação 

O software XRCISE CARE destina-se a ser aplicado em salas de ginástica e 
instalações para uso médico como associações desportivas, escolas, hotéis, clubes, 
centros de reabilitação e ginásios cujo acesso e supervisão sejam especialmente 
controlados pelo operador. 

 

3.4 Utilizadores 

O utilizador previsto do software XRCISE CARE é um profissional da área da saúde. 
A sua experiência e conhecimento práticos proporcionam a condição prévia para a 
segurança do paciente.  
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3.5 Funções do software 

3.5.1 Vista geral 

Com o software XRCISE CARE é possível monitorizar e controlar até 24 pacientes 
num PC. Podem ser monitorizados até 8 pacientes por monitor. Podem ser ligados 
até 3 monitores a um PC.  

A estrutura aberta do software XRCISE CARE fornece inúmeras possibilidades para 
combinar e monitorizar uma sessão de treino.  

Numa sessão, o paciente pode treinar em diferentes aparelhos de treino ou em 
regime livre/sem auxílio de aparelhos. Os aparelhos de treino que podem ser 
combinados com o software XRCISE CARE encontram-se listados no capítulo 
"Combinações admissíveis com outros aparelhos" . O treino livre pode ser executado, 
por exemplo, em aparelhos de musculação ou com exercícios de ginástica. 

O software apresenta as seguintes funções: 

 Treino com até 24 pacientes 
 Monitorização ECG sem fios 
 Guardar resultados ECG 
 Treino baseado em diretrizes 
 Treino de múltiplas sessões 
 Modo inteligente 
 Treino baseado na pulsação, na carga e por intervalos 
 Adaptação automática da carga 
 Avaliação e documentação 

O software XRCISE CARE recebe os parâmetros fisiológicos do paciente de outros 
dispositivos médicos ou aparelhos de treino e utiliza-os para apresentar no monitor e 
controlar os aparelhos de treino.  

O software XRCISE CARE disponibiliza no monitor os dados fisiológicos retirados de 
outros sistemas de medição médicos (por ex. ECG, pressão arterial, SpO2) para 
auxiliar o terapeuta.  

 

3.5.2 Tipo de transferência de dados 

A transferência de dados entre o aparelho de treino e o PC pode ser feita por cabos, 
por porta USB ou através de uma interface serial RS 232, dependendo do tipo de 
equipamento do aparelho de treino. 

A transferência de dados entre o sensor ECG e o PC é feita por tecnologia sem fios, 
através de Bluetooth®.  

 

3.5.3 Treino de múltiplas sessões 

É possível combinar individualmente um treino de múltiplas sessões para cada 
paciente. Este treino de múltiplas sessões executa até cinco blocos de treino 
consecutivos que podem variar de acordo com o tipo de treino e a natureza do 
aparelho de treino. Por exemplo, um paciente pode iniciar o seu treino na passadeira, 
passar em seguida para o ergómetro, continuar em treino livre com exercícios de 
ginástica e terminar a sessão com o ergómetro. São assim completados 4 blocos de 
treino com êxito. 

  



  
Descrição do software XRCISE CARE 

Reservado o direito a alterações técnicas e óticas, bem como a erros de impressão - © 2014 by ERGO-FIT GmbH & Co. 
KG 7

 

3.5.4 Treino individual ou em grupo 

Um paciente pode ser colocado numa slot para treino individual ou treinar como parte 
de um grupo. 

Um treino em grupo faz sentido quando é indicado sempre o mesmo grupo de 
pacientes para um treino. Estes pacientes serão reunidos num grupo pelo software 
XRCISE CARE. Ao iniciar o treino, os pacientes podem ser distribuídos pelas slots 
com apenas alguns cliques do rato. Isto permite economizar tempo. O próprio treino 
pode ainda ser iniciado ao mesmo tempo para todos os pacientes ou de modo 
individual para cada paciente. Ou seja, da mesma forma como no treino individual, 
cada paciente dentro do grupo pode executar um treino individual.  

 

3.5.5 Treino no aparelho 

O treino em ergómetro ou na passadeira está dividido em 5 fases de treino. A divisão 
é a seguinte: 

 AP1 Fase de aquecimento 1 
 AP2 Fase de aquecimento 2 
 TP Fase de treino 
 EP1 Fase de recuperação 1 
 EP2 Fase de recuperação 2 

Nas fases AP1 e EP2 o esforço é feito com carga constante, ao passo que nas fases 
AP2 e EP1 a carga pode ser aumentada ou reduzida de modo gradual. A carga 
também pode ser alterada no decurso de uma fase de treino. 

O terapeuta procede à configuração dos parâmetros de treino e ajusta 
individualmente a sessão a cada paciente. 

3.5.6 Treino baseado na pulsação, na carga, por intervalos e o modo inteligente 

Um treino de 5 fases no aparelho pode ser controlado com base na carga ou na 
pulsação. 

Um treino controlado com base na pulsação só pode ser realizado no treino em 
ergómetro, não no treino na passadeira. No decurso do treino com base na pulsação, 
o sinal da frequência cardíaca do sensor ECG utilizado é incluído no controlo da 
carga do ergómetro. Em função do paciente, o terapeuta predefine um valor de 
referência para a frequência cardíaca. O software XRCISE CARE compara o valor 
medido pelo sensor ECG com o valor de referência predefinido e modificado com 
base no sinal de controlo do ergómetro. Por conseguinte, o ergómetro ajusta a carga 
ao paciente. 

Durante a execução de um treino controlado com base na carga o terapeuta 
predefine, em função do paciente, a carga máxima para o aparelho de treino. Durante 
o treino de 5 fases, o aparelho de treino aumenta a carga até ao valor de referência 
predefinido e em função do perfil de treino definido. 

O treino por intervalos só pode ser controlado com base na carga e apenas pode ser 
selecionado em caso de treino no ergómetro. Durante um treino por intervalos, as 
fases de esforço muito curtas são alternadas com fases de recuperação curtas. A 
vantagem do treino por intervalos é a possibilidade de exercitar os músculos 
exercendo apenas uma carga reduzida sobre o sistema cardiovascular. 

Se o modo inteligente for ativado durante um treino controlado com base na carga, a 
carga da fase AP1 e EP2 é ajustada numa razão específica relativamente à carga da 
fase de treino. Esta razão é definida no menu de configuração. 
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4 Colocação em funcionamento 

4.1 Condições de instalação 

CUIDADO! 

Perigo de danos pessoais devido a ligações condutoras de eletricidade 
entre o paciente e o PC! 

Coloque o sistema de PC fora do ambiente do paciente. 

O ambiente do paciente é definido por um raio de 1,5 m em redor do aparelho 
de treino. O terapeuta não pode tocar no paciente e no sistema de PC ao 
mesmo tempo. 

 

4.2 Volume de fornecimento 

A instalação do software XRCISE CARE no sistema de PC é feita de fábrica.  

Um sistema de PC padrão é composto por: 

 PC  
 Monitor 
 Rato 
 Teclado 
 Impressora 
 Software XRCISE CARE  
 Dongle USB para operar o software 

Podem ser apresentados os sinais de oito aparelhos de treino por monitor. A 
transmissão dos sinais de 16 e 24 aparelhos de treino requer um ou dois monitores 
adicionais. Estes monitores são ligados ao sistema de PC existente. 

 

4.3 Instalação 

 
CUIDADO! 

Perigo de danos no aparelho decorrentes de funcionamento anómalo em 
caso de combinação com outros aparelhos! 

As combinações de aparelhos autorizadas são apresentadas no capítulo 
“Combinações admissíveis com outros aparelhos”. Poderá requerer outras 
combinações de aparelhos junto do fabricante ou de revendedores autorizados 
do fabricante. 

 

ATENÇÃO! Perigo de danos no aparelho decorrentes da instalação não autorizada! 

O produto só pode ser instalado pelo fabricante, pelos seus revendedores ou 
técnicos de assistência técnica autorizados. 

 

ATENÇÃO! Perigo de causar danos no sistema decorrentes da inserção ou remoção 
de hardware com o sistema ligado! 

Desligue os dois aparelhos antes de estabelecer ou terminar a ligação entre o 
aparelho de treino e o PC.  

 

O sistema de PC fornecido foi predefinido de fábrica. A configuração inclui a 
atribuição dos aparelhos de treino ao software XRCISE CARE . O operador não pode 
alterar a configuração ou uma atribuição de aparelhos de treino por sua própria 
iniciativa. Tanto a configuração como também a atribuição poderão ser 
posteriormente alteradas pelo fabricante ou pelo revendedor autorizado. 
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A definição dos valores limite e das zonas de treino não são parte integrante da 
configuração. Estes serão especificados posteriormente e em função do paciente. 

Este manual de instruções não contém qualquer informação sobre a instalação dos 
aparelhos de treino. Esta informação deverá ser consultada junto da documentação 
aplicável dos aparelhos de treino. 

 

4.3.1 Dongle 

O software XRCISE CARE só pode ser utilizado com o dongle da licença fornecido. É 
necessário um dongle por PC. O dongle da licença adquirida pode continuar a ser 
usado após uma atualização de software. 

 

4.3.2 Operação em rede 

O software XRCISE CARE permite a transferência de dados posterior para outro PC. 
Este PC de revisão é ligado ao PC de treino via Ethernet e pode encontrar-se numa 
outra sala. A instalação do PC de revisão é também realizada pelo instalador. 

 

4.4 Antes da primeira colocação em funcionamento 

 

Depois da instalação, o fabricante ou o seu revendedor autorizado realizam um 
teste de funcionamento e uma pequena formação junto do utilizador. Esta 
formação deve ser registada em protocolo. 
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5 Operação 

5.1 Vista geral do ecrã inicial 

 

Figura 1  Ecrã inicial 
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1 
 

Botão Pacientes Abre o menu Vista de paciente 

2 
 

Botão Grupos  Abre o menu Vista de grupo 

3 
 

Botão Testes Abre o menu Testes do paciente individual 

4 
 

Botão Treinos Abre o menu Treinos do paciente individual

5 
 

Botão 
Estatísticas 

Abre o menu Estatísticas dos treinos do 
paciente individual 

6 

 

Lista das slots Exibe as estações de monitorização (slot) de cima 
para baixo, numa lista 

7 
 

Botão 
Monitorizar 

Abre a Vista de monitorização e exibe todas as 
slots 

 

 

Botão Iniciar Inicia o treino para todas as slots em simultâneo 

 

 

Botão Fase de 
recuperação 

Inicia a fase de recuperação EP1 para todos os 
treinos ativos 

 

 

Botão Parar Termina os blocos de treino em curso em todas 
as slots 

 

 

Botão Remover Remove todos os treinos inativos das slots 

 

 

Botão Imprimir Imprime o treino concluído de todos os pacientes 
nas slots.  

8 

 

Botão Sobre Abre as Informações sobre o software 

9 

 

Botão 
Configuração 

Avança para o Menu de Assistência Técnica 
(apenas para o técnico de assistência técnica) 

10 

 

Botão Sair Termina o programa  
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5.2 Vista geral dos procedimentos operacionais 

Graças ao elevado grau de flexibilidade proporcionado pelo software XRCISE CARE, 
o procedimento operacional pode variar consoante os requisitos do equipamento 
médico. Em seguida, são apresentados dois exemplos para orientação. 

 

5.2.1 Exemplo Treino individual 

 Processo Informação e referência ao capítulo 

1 
Inserir o paciente e determinar a sequência de treino para 
o paciente 

Capítulo 5.4.3 "Inserir dados do 
paciente " e capítulo 5.6 "Treinos" 

2 
Selecionar o paciente 

Capítulo 5.8.1 "Atribuir um aparelho de 
treino e um sensor a um paciente" 

3 
Atribuir um sensor ECG ao paciente 

Com a atribuição, o paciente é 
automaticamente transferido para uma 
slot. 

4 
Atribuir o paciente a um aparelho de treino 

Capítulo 5.8.1 "Atribuir um aparelho de 
treino e um sensor a um paciente" 

5 
Colocar um sensor ECG no paciente 

Respeitar a documentação aplicável 
sobre o sensor. 

6 Instruir o paciente sobre o manuseamento do aparelho de 
treino 

Respeitar a documentação aplicável 
sobre o aparelho de treino 

7 Verificar os parâmetros de treino em função do paciente Capítulo 5.9 "Menu Monitorizar" 

8 Iniciar o treino Capítulo 5.11.1 "Iniciar treino" 

9 Monitorizar o treino Capítulo 5.11.2  "Monitorizar o treino" 

10 
Terminar o treino 

Capítulo 5.11.3  "Iniciar a fase de 
recuperação manualmente" 

11 
Remover o paciente da slot 

Capítulo 5.11.5 "Remover os 
pacientes das slots" 

 

5.2.2 Exemplo Treino em grupo 

 Processo Informação e referência ao capítulo 

1 
Inserir o paciente e determinar a sequência de treino por 
cada paciente 

Capítulo 5.4.3 "Inserir dados do 
paciente " e capítulo 5.6 "Treinos" 
 

2 Criar um grupo de treino e atribuir pacientes Capítulo 5.5 " Menu Vista de grupo" 

3 Selecionar o grupo de treino Capítulo 5.5 " Menu Vista de grupo" 

4 
Atribuir um sensor ECG a cada paciente 

Com a atribuição o paciente é 
automaticamente transferido para uma 
slot. 

5 
Atribuir um aparelho de treino a cada paciente 

Capítulo 5.8.1 "Atribuir um aparelho de 
treino e um sensor a um paciente" 

6 
Colocar um sensor ECG em cada paciente 

Respeitar a documentação aplicável 
sobre o sensor. 

7 Instruir cada paciente sobre o manuseamento do aparelho 
de treino 

Respeitar a documentação aplicável 
sobre o aparelho de treino 

8 Verificar os parâmetros de treino em função do paciente Capítulo 5.9 "Menu Monitorizar" 

9 Iniciar o treino Capítulo 5.11.1 "Iniciar treino" 

10 Monitorizar o treino Capítulo 5.11.2  "Monitorizar o treino" 



  
Operação 

Reservado o direito a alterações técnicas e óticas, bem como a erros de impressão - © 2014 by ERGO-FIT GmbH & Co. 
KG 13

 

11 
Terminar o treino 

Capítulo 5.11.3  "Iniciar a fase de 
recuperação manualmente" 

12 
Remover o grupo de treino da slot 

Capítulo 5.11.5 "Remover os 
pacientes das slots" 
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5.3 Iniciar o software XRCISE CARE 

ATENÇÃO! Perigo  
- de causar danos no sistema decorrentes da inserção ou remoção de 
hardware com o sistema ligado! 

Desligue os dois aparelhos antes de estabelecer ou terminar a ligação entre o 
aparelho de treino e o PC.  

- de problemas de comunicação decorrentes de uma sequência de 
arranque incorreta! 

 Ligue sempre os aparelhos de treino e o PC pela seguinte ordem: 

1. Aparelho de treino e sensores 
2. Sistema de PC e software XRCISE CARE . 

 

Procedimento 

 Inicie o sistema de PC. 

 Aguarde alguns minutos. 

O sistema arranca e são iniciados os serviços de segundo plano. 

 Abra o software fazendo duplo clique sobre o símbolo.  

Durante o arranque do software são verificadas as configurações 
internas.  Esta verificação pode durar alguns minutos. Concluída a 
verificação é exibido o ecrã inicial. 

O esquema de ecrã ajusta-se automaticamente e depende do número de 
aparelhos de treino e das configurações definidas. 

 

  



  
Operação 

Reservado o direito a alterações técnicas e óticas, bem como a erros de impressão - © 2014 by ERGO-FIT GmbH & Co. 
KG 15

 

5.4 Menu Vista de paciente  

Neste menu é possível: 

 Pesquisar pacientes existentes 
 Alterar dados de pacientes 
 Criar um novo paciente 
 Atribuir um aparelho a um novo paciente. 

 

Procedimento 

 Clique no botão Pacientes. 

É exibido o menu Vista de paciente com uma lista de todos os pacientes 
registados. 

 

Figura 2  Vista de paciente com lista dos pacientes registados 

 

1 Campo de pesquisa de 
pacientes 

Campo de entrada para a pesquisa de pacientes 

2 Botão Novo paciente  Abre o menu para introdução dos dados do paciente 

3 Botão Atribuição de 
aparelhos 

Abre o menu para a atribuição de aparelhos e cria um 
novo paciente. 
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5.4.1 Pesquisar um paciente  

 

Figura 3  Pesquisa de pacientes 

Pode usar o campo de pesquisa de pacientes para procurar um determinado paciente 
ou para filtrar por valores específicos. 

 Introduza o valor pretendido. 

É exibida uma lista de pacientes de acordo com a seleção do filtro. 

 

Exemplo de uma seleção do filtro:  

% Mostra a lista de pacientes completa 

"r" ou "reg" Ao introduzir uma ou várias letras, são mostrados todos os pacientes 
cujo primeiro ou último nome começa com esta letra ou sequência de 
letras. 

1234567 A introdução do ID do paciente mostra o respetivo paciente 

11.11.1911 A introdução da data de nascimento do paciente mostra o respetivo 
paciente 

 

 

5.4.2 Ordenar de acordo com os dados do paciente 

Na vista de paciente é possível ordenar os dados do paciente segundo as categorias 
exibidas Apelido, Nome, Data de nascimento, ID de paciente . 

 Clique no símbolo ▲, à direita de cada categoria. 

A lista de pacientes é reordenada de modo correspondente. 
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5.4.3 Inserir dados do paciente  

CUIDADO! 

Perigo de problemas de saúde provocados por esforço excessivo! 

Quer a execução incorreta do treino quer esforços excessivos causados pela 
realização de testes são nocivos para a saúde.  

Ajuste a carga sempre em função do estado de saúde e da condição física do 
paciente. A carga nunca deve ser demasiado elevada. O treino abaixo deste 
limite não deverá constituir um risco para o paciente. 

 

 

Não é obrigatório o registo do paciente antes do início do treino. Pode dar início 
ao treino atribuindo um novo paciente a uma slot. Os dados do paciente podem 
ser adicionados durante ou após o treino. 

 
 

Neste menu é possível: 

 Criar um novo paciente 
 Introduzir os dados principais do paciente 
 Atribuir dados de diagnóstico ao paciente 
 Definir valores limite para a pressão arterial, a saturação de oxigénio e a 

frequência cardíaca do paciente. 

 

Procedimento 

1. Clique no botão Novo paciente.         

É exibido o campo de entrada "Dados do paciente" 

2. Introduza os dados pessoais.  

3. Guarde os dados.  

O nome do paciente é exibido por baixo do botão Pacientes com a etiqueta 
"paciente ativo". 
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Figura 4  Dados do paciente 

 

1 Botão Guardar Guarda os dados introduzidos 

2 Caixa de verificação Paciente 
ortopédico 

Coloca a altura do selim em 0 para uma subida mais 
fácil. A altura do selim introduzida só é ajustada 
automaticamente após o início do treino. 

3 Botão Eliminar Remove o paciente da Vista de paciente 

4 Botão Retroceder Abre o menu Atribuição de aparelhos para o 
paciente selecionado 

5 Botão Repor Repõe todos os dados introduzidos 

6 Botão Valores-limite Abre o campo de entrada Valores-limite 

7 Botão Diagnóstico  Abre o campo de entrada Diagnóstico 

8 Botão Dados principais Abre o campo de entrada Dados principais 

9 Campo de entrada da Altura 
do selim 

Permite o ajuste automático da altura do selim 

10 Campo de entrada dos Dados 
do paciente 

Inclui os dados do paciente e também um resumo 
dos dados inseridos em Diagnóstico  

11 Etiqueta "Paciente ativo" O nome do paciente aparece neste local, depois de 
guardados os dados introduzidos 
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Introduzir dados principais 
No campo de entrada Dados primários são armazenados os dados de contacto do 
paciente. 

 

 

Figura 5  Dados principais 
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Atribuir diagnóstico 
Na lista Diagnóstico são exibidas possíveis doenças preexistentes. Podem ser 
atribuídos um ou mais diagnósticos desta lista a um paciente. 

Esta lista de doenças preexistentes pode ajudar o terapeuta no processo de tomada 
de decisão sobre se um paciente pode ou não participar no treino e a que esforço 
deverá ser sujeito. No entanto, não deverá ser o único instrumento de apoio na 
tomada de decisão. 

No capítulo “Contraindicações são listadas as contraindicações associadas a um 
treino. 

 

 

Figura 6  Diagnóstico 
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Definir os valores-limite 
A determinação dos valores-limite da pressão arterial fornece uma visão geral e pode 
servir de orientação para o terapeuta. 

Se os valores da pressão arterial, da frequência cardíaca e da saturação de oxigénio 
forem medidos durante um treino, os valores fora dos limites definidos serão exibidos 
a vermelho no menu Monitorizar. É ainda possível definir um sinal de aviso acústico. 

 

 

Figura 7  Ajustar os valores-limite 

 

1 Área de exibição da frequência cardíaca 

2 Área de exibição da saturação de oxigénio no sangue 

3 Área de exibição da pressão arterial diastólica 

4 Área de exibição da pressão arterial sistólica 

 

5.4.4 Alterar os dados do paciente 

Os dados do paciente podem ser alterados em qualquer altura, desde que se 
encontrem no campo de entrada Dados do paciente.  

Para alterar os dados do paciente durante o treino, faça duplo clique sobre o nome do 
paciente no menu Monitorizar. É exibida a caixa de entrada Dados do paciente. 
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5.5 Menu Vista de grupo 

Neste menu é possível: 

 Pesquisar grupos de pacientes existentes 
 Alterar dados do grupo 
 Criar um grupo novo 
 Atribuir um grupo às slots 

 

Procedimento 

 Clique no botão Grupos. 

É exibido o menu Vista de grupo com uma lista de todos os grupos de 
pacientes registados. 

 

Figura 8  Vista de grupo 

 

1 Botão Grupos  Abre o  menu Vista de grupo 

2 Botão Grupo novo  Abre o menu para criação de um grupo novo 

3 Botão Atribuir grupo Atribui os pacientes do grupo às slots 

4 Lista de grupos Vista dos grupos criados 
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5.5.1 Pesquisar um grupo 

Pode usar o campo de pesquisa de grupos para procurar um determinado grupo ou 
para filtrar por valores específicos. 

 Introduza o valor pretendido. 

É exibida uma lista dos grupos de acordo com a seleção do filtro. 

 

Exemplo de uma seleção do filtro:  

% Seleciona a lista de grupos completa 

"r" ou "reg" Ao introduzir uma ou várias letras, são mostrados todos os grupos 
cuja designação comece com esta letra ou sequência de letras. 

 

5.5.2 Criar um grupo novo 

 

Figura 9  Grupo novo 

 

1 Botão Guardar Guarda os valores introduzidos 

2 Botão Retroceder Alterna para a vista de grupos 

3 Lista de membros do grupo Vista geral dos pacientes do grupo 

4 Nome do grupo Designação do grupo 
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Procedimento 

1. Clique no botão Grupo novo. 

2. Clique no nome do grupo. 

3. Dê um novo nome ao grupo. 

4. Selecione um paciente para adicionar a este grupo. 

5. Utilize a função arrastar e largar para deslocar o paciente para a lista de 
membros do grupo. 

6. Repita os passos 4 e 5 até que o grupo esteja completo. 

7. Guarde os dados. 

 

 

Cada paciente só pode ser adicionado uma vez ao grupo atual. Os pacientes 
que já tenham sido atribuídos a esse grupo não podem voltar a ser 
selecionados. Estes são identificados com um tipo de letra cinzento-escuro.  

 

 

Remover um paciente de um grupo 
 

 

Figura 10  Paciente na lista de membros do grupo 

1 Botão Remover Remove o paciente da lista de membros do grupo 

 

 Clique no botão Remover ao lado do nome do paciente.  
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5.5.3 Atribuir um grupo às slots 

 

Figura 11  Atribuir grupo 

 

1 Botão Atribuir grupo Atribui os pacientes do grupo às slots 

 

Para executar um treino num grupo de pacientes existente, o grupo deve estar 
inscrito nas slots. 

Procedimento 

1. Selecione o grupo pretendido: 

2. Clique no botão Atribuir grupo. 

3. Os pacientes já adicionados a este grupo são exibidos nas slots. 

4. Atribua os pacientes das slots aos sensores, aos aparelhos e às salas 
de treino correspondentes.  
Ver capítulo 5.8.3 “Alterar o aparelho de treino atribuído" e capítulo 5.8.4 
“Alterar o sensor atribuído”.  
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5.6 Menu Testes 

CUIDADO! 

Os testes não se destinam a determinar os limites pessoais do paciente. 

Não é permitida a realização de testes com o software XRCISE CARE que 
sujeitem o paciente a um nível de esforço que requeira monitorização por ECG 
(por ex. teste de esforço máximo). 

Quer a execução incorreta do treino quer esforços excessivos causados pela 
realização de testes são nocivos para a saúde.  

O terapeuta deve esclarecer o paciente relativamente à sua perceção pessoal 
do esforço (por ex. escala de Borg) e aconselhá-lo a parar o treino em caso de 
sensações de desconforto subjetivas.  

Os valores exibidos do software XRCISE CARE servem de orientação e não 
substituem a monitorização pessoal e direta do paciente. A fim de assegurar a 
exatidão dos valores apresentados, os mesmos terão de ser confirmados por 
um método de medição independente. 

 

Neste menu é possível: 

 Atribuir um teste em rampa padrão a um paciente 
 Criar um novo teste para um paciente 
 Alterar os valores dos testes adicionados. 

Procedimento 

 Selecione um paciente. 

 Atribua um sensor e um aparelho de treino ao paciente. 

 Clique no botão Testes. 

É exibida a vista geral do teste de esforço.  

 

Para fins de diagnóstico, o software XRCISE CARE disponibiliza diversos testes em 
rampa padrão da área da cardiologia e da medicina do desporto. 

Nestes testes, o paciente é submetido a um teste de esforço com base em valores 
predefinidos que serve para determinar o nível de desempenho REAL do paciente. 
Os valores são aumentados progressivamente até que o paciente já não consiga 
gerar o rendimento requerido (por ex. cadência no ergómetro). Quando isto acontece, 
o software XRCISE CARE termina o teste e cria um novo treino que incluirá os 
valores do desempenho. Se o teste for repetido, os valores do treino serão 
atualizados de modo correspondente. 

Os testes em rampa padrão não podem ser apagados nem alterados. 

O software XRCISE CARE permite-lhe criar os seus próprios testes cujos valores 
podem ser alterados. 
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Figura 12  Menu Testes 

 

1 Campo de pesquisa de 
testes 

Campo de entrada para a pesquisa de testes 

2 Filtro "Testes no ergómetro" Se ativado, exibe todos os testes no ergómetro 

3 Botão Testes Abre o menu Testes 

4 Filtro "Testes na passadeira" Se ativado, exibe todos os testes na passadeira 

5 Botão Teste novo Cria um teste novo  

6 Lista de resultados da 
pesquisa de testes 

Exibe os resultados da pesquisa de testes 

 

5.6.1 Procurar um teste 

Pode usar o campo de pesquisa de testes para procurar um determinado teste ou 
para filtrar por valores específicos. 

 Introduza o valor pretendido. 

É exibida uma lista dos testes de acordo com a seleção do filtro. 
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5.6.2 Atribuir teste 

1. Selecione o paciente no menu Vista de paciente. 

Abre a vista Atribuição de aparelho. 

2. Atribua um sensor ECG e um aparelho de treino ao paciente. 

3. Clique no botão Testes. 

4. Selecione um teste.  

5. Atribua o teste selecionado ao paciente. 

 

 
Figura 13  Atribuir teste 

 

1 Campo de exibição do teste 
ou do treino atribuído 

Mostra o nome dos testes ou dos treinos atribuídos 

2 Botão Atribuir teste Atribui o teste ao paciente 
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5.6.3 Criar um teste novo 

Procedimento 

1. Selecione um paciente. 

2. Clique no botão Testes. 

É exibida a vista geral dos testes com a lista de todos os testes criados. 

3. Clique no botão Teste novo.      

Abre uma janela de seleção. 

4. Selecione o tipo de teste. 

Abre um teste novo. 

5. Atribua um nome ao teste. 

6. Insira os valores.  

7. Guarde os dados.  

 

 
Figura 14  Criar um teste novo com a janela de seleção do tipo de teste 
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Figura 15  Novo teste no ergómetro 

 

1 Campo de entrada Carga 
inicial 

Indica a carga inicial do teste 

2 Campo de entrada Intervalo 
de tempo 

Indica o intervalo de tempo até o próximo incremento 
de carga 

3 Caixa de entrada 
Incremento de carga 

Exibe o valor do incremento de carga 

4 Gráfico do teste Apresenta a carga durante o teste 

5 Campo de entrada  
Velocidade mínima 

Mostra a velocidade mínima que deve ser mantida. Se 
a velocidade descer abaixo deste valor, o teste termina 
automaticamente.  

6 Campo de entrada Carga 
máxima 

Indica o valor máximo da carga 
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5.7 Treinos 

CUIDADO! 

A colocação da carga no aparelho de treino tem de ser adequada ao estado de 
saúde e à condição física do paciente e não pode ser, em circunstância alguma, 
demasiado alta. Quer a execução incorreta do treino quer esforços excessivos 
causados pela realização de testes são nocivos para a saúde.  

O terapeuta tem de definir um limite máximo para o esforço do paciente. O 
treino abaixo deste limite não deverá constituir um risco para o paciente. Um 
treino acima deste limite não é permitido. 

O terapeuta deve esclarecer o paciente relativamente à sua perceção pessoal 
do esforço (por ex. escala de Borg) e aconselhá-lo a parar o treino em caso de 
sensações de desconforto subjetivas.  

Os valores exibidos do software XRCISE CARE servem de orientação e não 
substituem a monitorização pessoal e direta do paciente. A fim de assegurar a 
exatidão dos valores apresentados, os mesmos terão de ser confirmados por 
um método de medição independente. 

 

 

 

É ainda possível alterar um valor durante o treino. O último valor especificado é 
automaticamente assumido e guardado para o paciente depois de terminar o 
treino. Ao abrir novamente este treino o paciente inicia com os últimos valores 
especificados. 

 

Neste menu é possível: 

 Pesquisar treinos existentes 
 Alterar dados do treino 
 Criar um novo perfil de treino para um paciente 
 Selecionar um treino para um paciente.  

 

Podem ser selecionados os seguintes tipos de treino: 

 Treino no ergómetro 
 Treino na passadeira 
 Treino livre 

 

São distinguidos os seguintes métodos de controlo básicos no treino com aparelhos: 

Treino controlado com 
base na pulsação 

Durante o treino, a carga do aparelho de treino é 
automaticamente regulada até que o paciente atinja a 
frequência cardíaca máxima predefinida. 

Treino controlado com 
base na carga 

Durante o treino, a carga do aparelho de treino vai sendo 
gradualmente aumentada até que a carga máxima ajustada 
seja atingida. 

Treino por intervalos Apenas com ergómetro. Durante um treino por intervalos, as 
fases de esforço muito curtas são alternadas com fases de 
recuperação curtas. 
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Um treino é composto essencialmente por cinco fases de treino: 

 AP1 Fase de aquecimento 1 

 AP2 Fase de aquecimento 2 

 TP Fase de treino 

 EP1 Fase de recuperação 1 

 EP2 Fase de recuperação 2 

 

Procedimento 

 Selecione um paciente. 

 Clique no botão Treinos. 

É exibida a vista geral dos treinos.  

 

Figura 16  Menu Treinos  

 

1 Filtro "Treino no ergómetro" Se ativado, exibe todos os tipos de treino no ergómetro 

2 Filtro "Treino na passadeira" Se ativado, exibe todos os tipos de treino na 
passadeira 

3 Botão Treinos Abre o menu Treinos 

4 Filtro "Treino livre" Se ativado, exibe todos os tipos de treino livre 

5 Botão Treino novo Cria um treino novo  

6 Lista de resultados da 
pesquisa de treinos 

Exibe os resultados da pesquisa de treinos 

 

 

 



  
Operação 

Reservado o direito a alterações técnicas e óticas, bem como a erros de impressão - © 2014 by ERGO-FIT GmbH & Co. 
KG 33

 

5.7.1 Procurar um treino  

Pode usar o campo de pesquisa de treinos para procurar um determinado treino ou 
para filtrar por valores específicos. 

 Introduza o valor pretendido. 

É exibida uma lista dos treinos de acordo com a seleção do filtro. 

 

5.7.2 Treino detalhado 

Procedimento 

Na vista geral do treino, clique no botão Editar.  
Aparece uma vista detalhada do treino selecionado   



 
Operação  

34 Reservado o direito a alterações técnicas e óticas, bem como a erros de impressão - © 2014 by ERGO-FIT GmbH & Co. 
KG 

 

 

Figura 17  Treino controlado com base na pulsação 

 

1 Etiqueta "Paciente ativo"  Exibe o paciente selecionado 

2 Botão Adicionar bloco de treino Adiciona outro bloco de treino 

3 Nome do treino Fornece uma visão geral 

4 Medição da pressão arterial Quando "LIGADO" ajusta os intervalos de tempo 
da medição da pressão arterial automática 
(BPM) ao período indicado  

5 Gráfico do treino Exibe a carga durante o treino e a frequência 
cardíaca máxima 

6 Indicador do tempo  Indica a duração das fases de treino individuais 

7 Indicador da carga Exibe a carga das fases de treino individuais 

8 Frequência cardíaca É usado no treino controlado com base na 
pulsação e serve de valor-limite, específico do 
paciente, para o controlo automático da carga 

9 Método de controlo do treino Indica o método de controlo do treino 

10 Modo Inteligente 
LIGADO/DESLIGADO 

Quando "LIGADO" define a carga da AP1 e da 
EP2 em função dos valores da carga da fase de 
treino TP 

 

  



  
Operação 

Reservado o direito a alterações técnicas e óticas, bem como a erros de impressão - © 2014 by ERGO-FIT GmbH & Co. 
KG 35

 

Definições de tempo 
A duração de uma fase de treino pode ser ajustada individualmente para cada fase. 

Ajuste da carga 
A carga só pode ser ajustada para as fases AP1, TP e EP2. Nas fases AP2 e EP1 a 
carga é regulada automaticamente pelo software XRCISE CARE. 

Se o modo Inteligente estiver ativado, o software XRCISE CARE regula a carga da 
AP1 e EP2 em função dos valores da carga da fase de treino. 

Frequência cardíaca 
A definição da frequência cardíaca máxima serve para o controlo automático da carga 
no treino em ergómetro controlado com base na pulsação. Durante o treino 
controlado com base na carga, a frequência cardíaca é exibida, mas não tem 
qualquer influência na execução do treino.  

Alteração dos valores 
Os valores do treino podem ser alterados e guardados. Os valores são 
guardados por paciente.  

Treino por intervalos 
O treino por intervalos é um tipo de treino. É sempre controlado com base na carga e 
só pode ser selecionado no treino em ergómetro. Durante um treino por intervalos, as 
fases de esforço muito curtas são alternadas com fases de recuperação curtas.  

O modo Inteligente fica ativado durante o treino por intervalos. 

A predefinição padrão do software oferece dois ciclos na fase de treino TP. Esta 
definição pode ser alterada na configuração.  

É possível definir individualmente a carga e o tempo de cada ciclo.  

O modo Inteligente utiliza o menor valor de carga da fase de treino TP para os valores 
de carga da fase de aquecimento AP 1 e da fase de recuperação EP 2.  

Os ciclos são repetidos até que o tempo predefinido da fase de treino expire.  

Na fase de aquecimento AP2 e na fase de recuperação EP1, a duração da respetiva 
fase é regulada pelo número de ciclos. O Modo Inteligente ajusta a carga. 

. 
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Figura 18  Ajuste dos ciclos em detalhe 

 

1 Campo de exibição "Ciclos AP2" Indica o número de ciclos durante a fase de 
aquecimento AP2 

2 Tecla de seta "Retroceder" Alterna para o ciclo anterior 

3 Seleção "Treino por intervalos" Ativa o treino por intervalos 

4 Duração Exibe a duração da fase de treino 

5 Campo de exibição "Ciclo atual" Exibe o ciclo atual 

6 Tecla de seta "Avançar" Passa para o ciclo seguinte 

7 Campo de exibição "Ciclos AP1" Indica o número de ciclos durante a fase de 
recuperação AP1 

8 Gráfico do treino Exibe a carga durante o treino e a frequência 
cardíaca máxima 

9 Botão Adicionar Adiciona um ciclo 

10 Botão Remover Remove o ciclo atual  
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5.7.3 Criar um treino novo 

Procedimento 

 Selecione um paciente. 

 Clique no botão Treinos. 

É exibida a vista geral dos treinos com a lista de todos os treinos criados. 

1. Clique no botão Treino novo.         

Abre uma janela de seleção. 

2. Selecione um tipo de treino. 

Abre um treino novo. 

3. Atribua um nome ao treino. 

4. Insira os valores.  

5. Guarde os dados.  
 

 

Figura 19  Criar um treino novo com a janela de seleção do tipo de treino 
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5.7.4 Treino livre 

Ao criar um treino novo existe a possibilidade de definir um treino livre. 

Exemplo: Ginástica:  

1. Crie um treino novo e selecione "Ginástica" no menu de lista pendente. 

2. Atribua um nome ao treino. 

3. Defina a duração do treino. 

4. Defina a frequência cardíaca máxima que não deve ser excedida pelo 
paciente. A frequência cardíaca é medida durante o treino através de 
um sensor ECG integrado. 

5. Se requerido, adicione uma descrição do treino. 

6. Guarde os dados. 

 

 

Figura 20  Treino livre 
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5.7.5 Definir um treino de múltiplas sessões 

Um treino pode ser composto por até cinco blocos de treino. Os blocos de treino são 
definidos individualmente e independentemente uns dos outros.  

Depois de iniciar o treino no menu Monitorizar, os blocos de treino são processados 
de acordo com o aparelho de treino atual.  

 Mude de aparelho de treino para alterar a sequência dos blocos de treino. 

Ver capítulo 5.8.3 “Alterar o aparelho de treino atribuído”. 

 Para remover um bloco de treino clique no botão , no separador. 

 

 

Se um paciente tiver sido adicionado a uma slot e se, por exemplo, houver um 
ergómetro atribuído a esta slot, mas estiver definida uma passadeira para o 
primeiro bloco de treino deste paciente, então o software XRCISE CARE 
reordena os blocos de treino de modo correspondente.  
Se for necessário alterar a sequência dos blocos de treino durante um treino, o 
paciente deverá mudar de aparelho de treino e o terapeuta terá de alterar o 
aparelho de treino atribuído na slot de modo correspondente. 
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Figura 21  Treino com dois blocos de treino 

 

1 Separador "Bloco de treino 1" Abre o bloco de treino 1 

2 Separador "Bloco de treino 2" Abre o bloco de treino 2 

3 Botão Adicionar bloco de treino Adiciona outro bloco de treino 

5.8 Atribuir um paciente a uma slot 

Uma slot representa uma estação de monitorização. A uma slot podem ser atribuídas 
as seguintes unidades: 

 Paciente 
 Sensor ECG 
 Aparelho de treino 

A atribuição de um aparelho de treino a uma slot baseia-se na configuração do 
software XRCISE CARE durante a instalação. Durante este processo de 
configuração, o aparelho de treino pode ser atribuído a uma slot fixa ou pode ainda 
optar por atribuir arbitrariamente o aparelho de treino.  

 

 

Antes de poder dar início ao treino, deve atribuir um paciente à slot e um 
aparelho de treino ao paciente.  
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5.8.1 Atribuir um aparelho de treino e um sensor a um paciente 

1. Selecione o paciente no menu Vista de paciente. 

Abre a vista Atribuição de aparelho. 

2. Atribua ao paciente um sensor ECG e um aparelho de treino clicando no 
respetivo aparelho. 

Assim que um aparelho for atribuído ao paciente, a entrada correspondente é 
exibida na slot. 

Se nas configurações do software XRCISE CARE estiver definida a atribuição 
de aparelhos de treino a uma slot fixa, então o paciente será mostrado na slot 
correspondente do aparelho de treino. 

Se estiver configurada a atribuição arbitrária de aparelhos de treino, então o 
paciente aparecerá na próxima slot disponível. 

 

Figura 22  Vista Atribuição de aparelho 

 

1 Vista do paciente  
na slot 

O sensor ECG e o aparelho de treino atribuídos 
ficam visíveis no ecrã. Durante o treino, quando 
aplicável, são ainda mostrados o sinal ECG, a 
frequência cardíaca, a tensão arterial e o valor 
SpO2 

2 Botão Abrir o ficheiro do 
paciente 

Abre o ficheiro do paciente selecionado 

3 Aparelho de treino 
atribuído 

O paciente é mostrado na slot em conjunto com o 
aparelho de treino atribuído 

4 Sensor atribuído O paciente é mostrado na slot em conjunto com o 
sensor atribuído 

5 Vista da atribuição de 
aparelho 

Apresentação da vista geral de sensores ECG e 
aparelhos de treino para atribuição ao paciente 
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O último treino selecionado para um paciente será o treino padrão quando este 
paciente reiniciar o treino. 

 

5.8.2 Remover pacientes individualmente das slots 

Esta função requer que o paciente em questão não tenha um treino a decorrer.  

 Clique no botão - Remover na respetiva slot.  

O paciente é removido da slot.  

 

Figura 23  Slot ocupada 

1 Botão Remover Remove o paciente da slot 

2 Botão Sensor Permite trocar ou desativar o sensor ECG 

3 Botão Aparelho de 
treino 

Permite mudar de aparelho de treino 

 

 

5.8.3 Alterar o aparelho de treino atribuído 

Esta função requer que o paciente em questão não tenha um treino a decorrer.  

1. Clique no botão Aparelho de treino na slot. 

Abre o menu de lista pendente Aparelhos de treino. É exibida a lista de 
aparelhos de treino disponíveis. 

2. Clique no aparelho de treino pretendido. 

O número do novo aparelho de treino selecionado é mostrado no botão 
Aparelho de treino. 

 

 

Figura 24  Alterar o aparelho atribuído  
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5.8.4 Alterar o sensor atribuído 

1. O sensor atribuído também pode ser alterado no decurso de um treino. 
Clique no botão Sensor na slot. 

Abre o menu de lista pendente Sensores. É exibida a lista dos sensores 
disponíveis. 

2. Clique no sensor pretendido. 

O número do novo sensor selecionado é mostrado no botão Sensor 
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5.9 Menu Monitorizar 

A vista Monitorizar serve para monitorizar os dados do paciente durante o treino. 

 

Figura 25  Monitorizar 

 

1 Botão Monitorizar Abre a vista Monitorizar 

2 Separador Monitorizar Abre a vista Monitorizar 

 

 Clique no botão Monitorizar ou no separador Monitorizar. 

A vista Monitorizar pode ser aberta através das duas funções. 
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5.9.1 Maximizar uma slot 

Esta função requer que haja pelo menos uma slot ocupada.  

 Clique na slot.  

A slot expande. 
 

 

Figura 26  Slot maximizada 

1 Indicador da frequência cardíaca Exibe a frequência cardíaca atual, caso esteja 
a ser registada pelo sensor ECG 

2 ECG Exibe o sinal ECG atual do paciente, caso 
esteja a ser registado 

3 Indicador da pressão arterial Exibe o valor atual da pressão arterial, caso 
esteja a ser medido 

4 Gráfico do treino Exibe os valores do treino do paciente 

5 Botão Iniciar Inicia o treino para todas as slots em 
simultâneo 

6 Botão RPM Exibe a cadência (rotações por minuto)  

7 Botão SpO2 Exibe a curva da saturação do oxigénio no 
gráfico do treino 

8 Botão Lactato Exibe a curva de lactato no gráfico do treino 

9 Botão Iniciar na slot Inicia o treino para o paciente na slot 

10 Indicador SpO2 Exibe o valor SpO2 atual, caso esteja a ser 
medido 

11 Indicador do valor de lactato Exibe o último valor especificado de lactato  

12 Botão Medir a pressão arterial Inicia uma medição manual da pressão arterial 
(caso o aparelho de treino esteja equipado de 
modo correspondente) independentemente da 
medição automática da pressão arterial 

13 Botão Marcar Marca a secção atual no ECG 

14 Indicador "Treino" Apresenta o treino atual 

15 Valor-limite FC Permite alterar o valor ajustado da frequência 
cardíaca para o treino atual 
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5.9.2 Valores de lactato 

Inserir o valor de lactato 
A indicação do valor de lactato serve para fins informativos. Este valor não tem 
qualquer influência no treino. Os valores definidos podem ser apresentados no gráfico 
do treino. 

Esta função requer que a slot esteja maximizada. 

1. Faça duplo clique no indicador do valor do lactato.  

2. Insira o valor do lactato. 

 

Exibir os valores do lactato 
Esta função requer que a slot esteja maximizada e que os valores do lactato tenham 
sido indicados.  

 Clique no botão Lactato. 

O valor do lactato definido é exibido com um ponto no gráfico do treino.  

 
 

5.9.3 Vista ECG 

Abrir a vista detalhada 

 

Figura 27  ECG em detalhe 
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1 Interruptor Modo Live Liga e desliga a vista dos valores atualmente 
registados 

2 Separador Eventos Abre a vista "Eventos" 

3 Botão Imprimir Imprime os Eventos 

4 Separador Notas Abre a vista "Notas" 

5 Holter Apresenta os valores ECG registados  

6 Vista do gráfico ECG Apresenta a secção selecionada por meio da barra 
deslizante ou o ECG em tempo real 

7 Tecla de seta "Avançar" Avança para o registo seguinte 

8 Botão Marcar Marca a secção exibida 

9 Barra deslizante Seleciona a secção a exibir na vista do gráfico ECG 

10 Definição de zoom Determina o tamanho apresentado da vista do gráfico 
do ECG 

11 Botão Seguinte Avança para a secção seguinte marcada como 
"Evento" 

12 Botão Anterior Avança para a secção anterior marcada como 
"Evento" 

13 Tecla de seta "Retroceder" Retrocede para o registo anterior 

 

O ECG é registado de modo contínuo.  

1. Clique em ECG na slot para abrir a vista detalhada do ECG. 

Abre a vista detalhada.  

2. Clique nas teclas de seta, use a barra deslizante ou o rato para alternar 
entre os registos. 
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Marcar eventos 
Se o software XRCISE CARE estiver devidamente configurado, então, sempre que 
um paciente mudar de fase no treino (por ex. da fase de aquecimento AP2 para a 
fase de treino TP), serão automaticamente colocadas marcações nos registos ECG.  

O terapeuta pode ainda colocar marcações manualmente.  

Estas marcações são chamadas "Eventos". 

Procedimento 

1. Maximize a slot. 

2. Clique no botão Marcar. 

ou 

3. Abra a vista detalhada do ECG. 

4. Procure a secção a marcar e clique nesse local. 

5. Clique no botão Marcar. 

As secções marcadas são guardadas em "Eventos". 

 

 

Figura 28  Eventos 
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Imprimir eventos 
Para poder usar esta função tem de ter instalada uma impressora e marcar os 
eventos. 

 Clique no botão Imprimir. 

Abre a janela da impressora.  
 

 

Figura 29  Imprimir "Eventos" 

 

Inserir notas 
No separador "Notas" podem ser adicionadas notas sobre os treinos. Ao imprimir os 
eventos estas notas são também impressas. 

 

Modo Live (transmissão em tempo real) 
A transmissão em tempo real dos dados do ECG pode ser ligada e desligada durante 
a visualização da vista detalhada. 

 Ative o interruptor "Modo Live" se necessário. 
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5.9.4 Gráfico do treino 

Abrir a vista detalhada 
1. Faça duplo clique no gráfico do treino na slot.  

Abre a vista detalhada do gráfico do treino atual.  

2. Para poder visualizar os valores numéricos do gráfico, desloque o 
cursor por cima da vista detalhada do gráfico do treino. 

 

 

Figura 30  Gráfico do treino detalhado 

 

Alterar os valores durante o treino 
Os valores do treino também podem ser alterados durante o treino. 

No final do treino estes valores são guardados automaticamente.  

Ao voltar a aceder ao treino serão utilizados os novos valores. 
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5.10 Menu Estatísticas  

Os valores do treino do paciente individual são registados automaticamente ao longo 
da sessão de treino e podem ser consultados. 

5.10.1 Separador Vista geral 

1. Selecione o paciente. 

2. Clique no botão "Estatísticas". 

É exibida uma lista de todas as sessões de treino deste paciente com duração 
superior a um minuto. 

 

Figura 31  Vista de estatísticas 

 

1 Separador "Vista geral" Abre a lista das sessões de treino 

2 Separador "Sessão de treino 
selecionada" 

Abre a sessão de treino que foi selecionada 

3 Botão Imprimir Imprime a sessão de treino 

4 Botão Estatísticas Abre a vista Estatísticas 

5 Separador "ECG" Abre os registos ECG da sessão de treino 
selecionada 

6 Lista das sessões de treino Ao clicar numa linha, são exibidos os detalhes do 
treino em "Sessão de treino selecionada" 

 

  



 
Operação  

52 Reservado o direito a alterações técnicas e óticas, bem como a erros de impressão - © 2014 by ERGO-FIT GmbH & Co. 
KG 

 

5.10.2 Sessão de treino detalhada 

1. Clique no separador "Vista geral" na sessão de treino pretendida. 

No separador "Sessão de treino selecionada" são exibidas a data e a hora da 
sessão de treino selecionada. 

2. Clique no separador "Sessão de treino selecionada". 

Os valores da sessão de treino selecionada são exibidos em detalhe. 
 

 

Figura 32  Sessão de treino detalhada 
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5.10.3 Mostrar valores ECG da sessão de treino 

1. Clique no separador "Vista geral" na sessão de treino pretendida. 

2. Clique no separador "ECG" 

Os valores ECG da sessão de treino selecionada são exibidos. 

 

 

Figura 33  ECG da sessão de treino 
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5.11 Realizar treino 

5.11.1 Iniciar treino 

Esta função requer que haja pelo menos uma slot ocupada. 

Para o treino individual: 

 Clique no botão Iniciar na slot do paciente em questão. 

O treino para este paciente é iniciado. 

Para o treino em grupo: 

 Clique no botão Iniciar no painel de controlo da slot 

Todos os treinos que estão prontos a iniciar nas slots são iniciados. 

 

Figura 34  Treino iniciado 

 

1 Botão Alterna a função de acordo com a fase de treino 

2 Indicador "Carga" Exibe a carga atual 

3 Botão Iniciar Inicia o treino para todas as slots em simultâneo 

4 Botão Fase de recuperação Inicia a fase de recuperação (EP 1) em todas as 
slots 

5 Botão Parar Termina o bloco de treino em curso em todas as 
slots em simultâneo 

6 Botão Remover Remove das slots todos os pacientes que não se 
encontram em treino 

7 Botão Imprimir Imprime o treino concluído de todos os pacientes 
nas slots (pré-requisito: o treino tem de estar 
concluído) 

8 Indicador "Durações do treino" Apresenta as durações do treino 

9 Botão Alterna a função de acordo com a fase de treino 

10 Ajuste "Carga" Possibilita a alteração do valor da carga 
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5.11.2 Monitorizar o treino 

Um aparelho de treino só pode ser usado pelo paciente mediante prescrição médica. 
A utilização do aparelho de treino e dos respetivos acessórios sem formação e sem 
pessoa responsável pela supervisão está interdita.  

O terapeuta deve esclarecer o paciente relativamente à sua perceção pessoal do 
esforço (p. ex. escala de Borg)  

Os valores exibidos do software XRCISE CARE servem de orientação e não 
substituem a monitorização pessoal e direta do paciente.  

O nível de stresse no sistema cardiovascular do paciente intencionalmente causado 
pelo terapeuta no âmbito da ergometria é da responsabilidade exclusiva do terapeuta. 

 

5.11.3 Iniciar a fase de recuperação manualmente 

Para o treino individual: 

 Clique no botão Fase de recuperação na slot do paciente em questão.  

O treino para este paciente entra na fase de recuperação. 

Para o treino em grupo: 

 Clique no botão Fase de recuperação no painel de controlo. 

Todos os treinos nas slots entram na fase de recuperação. 

 

5.11.4 Terminar o treino manualmente 

Esta função requer que o paciente em questão já esteja na fase de recuperação. 

Para o treino individual: 

 Clique no botão Parar na slot do paciente em questão. 

O treino para este paciente termina. 

Para o treino em grupo: 

 Clique no botão Parar no painel de controlo da slot. 

Todos os treinos na slot terminam. 
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5.11.5 Remover os pacientes das slots 

Esta função requer que nenhum paciente se encontre em treino.  

Para o treino individual: 

 Clique no botão Remover na slot do paciente em questão. 

A slot fica disponível. 

Para o treino em grupo: 

 Clique no botão Remover no painel de controlo da slot. 

Todos os pacientes que não se encontram em treino são retirados das slots. 
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5.12 Encerrar o software XRCISE CARE 

 

ATENÇÃO! Perigo  
- de causar danos no sistema decorrentes da inserção ou remoção de 
hardware com o sistema ligado! 

Desligue os dois aparelhos antes de estabelecer ou terminar a ligação entre 
o aparelho de treino e o PC.  

- de problemas de comunicação decorrentes de uma sequência de 
arranque incorreta! 

 Ligue sempre os aparelhos de treino e o PC pela seguinte ordem: 

1. Aparelho de treino e sensores 
2. Sistema de PC e software XRCISE CARE. 

 

Esta função requer que nenhuma slot esteja ocupada com pacientes.  

Procedimento 

 Clique no botão Sair para encerrar o software.   

O software será encerrado e todas as definições serão guardadas. 
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6 Medidas de limpeza 

Consulte as instruções para limpeza do sistema de PC, dos aparelhos de treino e dos 
respetivos componentes na respetiva documentação aplicável. 
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7 Identificação e resolução de erros 

Erro Causa Solução 
Não é possível controlar o 
aparelho de treino. 

Não foi estabelecida ligação 
entre o PC e o aparelho de 
treino. 

Verifique as ligações. Se 
necessário, desligue o sistema 
de PC e o aparelho de treino e 
reinicie. 

Os sinais do sensor ECG 
não são exibidos 

Não foi estabelecida ligação 
com o sistema de PC 

A bateria do sensor ECG está 
descarregada 

Respeitar a documentação 
aplicável sobre o sensor ECG 

Não é possível iniciar o 
treino 

Sem aparelho de treino 
atribuído ou atribuição do 
aparelho de treino incorreto 

Verifique se foi atribuído algum 
aparelho de treino. Ver capítulo 
5.8"Atribuir um paciente a uma 
slot". 
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8  Eliminação dos aparelhos  

No fim da sua utilização, o sistema de PC deverá ser corretamente eliminado de 
acordo com a legislação nacional. 

O operador é responsável pela respetiva eliminação.  

 

Sistema de PC Classificação: sucata eletrónica  

Estes aparelhos são aparelhos eletrónicos em conformidade com 
a lei alemã para aparelhos elétricos e eletrónicos. Não devem, por 
isso, ser eliminados juntamente com o lixo doméstico, mas sim 
através de empresas certificadas. Para obter informações sobre as 
entidades competentes contacte: 
 

stiftung elektro-altgeräte register (EAR) 

Benno-Strauß-Straße 1 

D-90763 Fürth/Germany 

Tel.: +49 (911) 766650 

Fax: +49 (911) 766650 

E-mail: info@stiftung-ear.de 

Web: www.stiftung-ear.de 

Material das 
embalagens  

Classificação: resíduos para reciclagem 

A pedido, o material das embalagens será recolhido pela ERGO-
FIT GmbH & Co.KG. Os custos de transporte estão a cargo do 
operador. O material das embalagens é separado de acordo com 
o tipo de material e devidamente eliminado em conformidade com 
as disposições locais. 

Naturalmente o material das embalagens pode ser eliminado 
através do sistema de eliminação de resíduos da clínica. Para este 
efeito, a separação por tipo de material e a respetiva eliminação 
devem ser realizadas de acordo com as disposições locais 
vigentes para clínicas. 
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9 Dados técnicos  

Classificações do software XRCISE CARE 

Classe de dispositivos médicos IIa 

Classe de segurança do software B 

Transferência de dados 

Transferência de dados entre o PC e o 
aparelho de treino  

USB ou 
porta série RS232 

Transferência de dados entre o PC e 
dispositivos médicos para deteção de 
parâmetros fisiológicos 
(não integrados num aparelho de treino) 

Sem fios via Bluetooth®   

Transferência de dados entre o PC de 
registo e o PC de revisão 

Rede Ethernet através de protocolo TCP/IP 

Parâmetros Bluetooth - Dongle  

Versão: 2.0 

Classe de potência 1 

Potência máx. 100 mW 

Alcance máx. no exterior (linha de visão) aprox. 100 m 

Alcance máx. no interior depende do ambiente e das medidas de blindagem 

Ligação a interface do PC USB 

Requisitos mínimos do PC  

Sistema operativo Windows® 7 Profissional 64 Bits 

Processador Intel Core i5 3,1GHz 

Capacidade do disco rígido 500 GB 

RAM 4 GB 

Placa gráfica suporta DirectX10, 1920 x 1080 píxeis 

Monitor 1920 x 1080 píxeis (3 monitores, se necessário) 

Dispositivos de entrada Rato e teclado 

Interface 

 Interface USB para ligação de dongle 

 Interface USB para ligação de Bluetooth  

 Interface USB para ligação de impressora  

 Interfaces RS232, em função do número de aparelhos 
de treino (desde que exista uma transferência de dados 
em série)  

 Interfaces USB, em função do número de aparelhos de 
treino (desde que exista uma transferência de dados via 
USB) 
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Funções e indicações do visor 

Idioma do visor Inglês, alemão ou língua adaptada ao país 

Registo dos parâmetros fisiológicos por 
transferência de dados 

 ECG 

 Ritmo cardíaco 

 Pressão arterial 

 Lactato 

 SpO2 

Dados relativos à homologação do software XRCISE CARE 

Marcação CE 

 

O produto está em conformidade com a diretiva CE 
93/42/CEE relativa a dispositivos médicos e a respetiva 
implementação nacional na forma da norma alemã para 
dispositivos médicos (MPG). 

Normas 
DIN EN 60601-1 
CEI 62304 

Dados relativos à homologação do sistema de PC 

Marcação CE 

Norma EN 60950  

 
 

9.1 Combinações admissíveis com outros aparelhos 

Aparelhos 

O software XRCISE CARE© suporta os seguintes aparelhos 
de treino: 
 XRCISE CYCLE 

 XRCISE RUNNER  
Outros mediante pedido 
 

Sensores 
(Dispositivos médicos para a deteção de 
parâmetros fisiológicos que não são parte 
integrante do aparelho de treino) 

XRCISE ECG 
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10 Garantia 

A garantia não é válida em caso de: 

 Utilização ou manuseamento impróprios, 
 Erros de operação que causam danos no aparelho, 
 Não-observação do manual de instruções, 
 Execução de alterações no aparelho (modificações, alterações, extensões, 

etc.) sem autorização por escrito, 
 Abertura da carcaça por pessoal não autorizado para tal, 
 Utilização de peças sobressalentes e acessórios não originais, 
 Motivos de força maior (p. ex. descargas atmosféricas) 
 Danos de transporte devido a embalagem incorreta por ocasião da 

devolução. 

Se a reclamação for infundada, reservamo-nos o direito de exigir uma caução 
adequada para a verificação e expedição do aparelho. 

Em caso de garantia ou reparação, o aparelho deverá ser devolvido completo apenas 
na embalagem original. 

Se o aparelho não for devolvido na embalagem original, a embalagem especial 
utilizada para a devolução será cobrada em separado. 

 

Agradecemos a sua compreensão! 

 

ERGO-FIT GmbH & Co. KG 
Blocksbergstraße 165 
66955 Pirmasens 

Tel.: 06331/2461-0 
Fax: 06331/2461-55 

E-mail: info@ergo-fit.de 
http: www.ergo-fit.de 

 


