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БЪЛГАРСКИ 
 

Обща информация 

 Предупреждение 
 
За да гарантирате, че системата на Brainlab продължава да работи според 

предназначението си, както и за да останете в съответствие със CE 
сертификацията и/или одобрението от FDA, Brainlab ви препоръчва да следвате 
тези насоки за актуализиране на Windows и антивирусния софтуер. Тази 
политика се прилага за:  

• Системи за планиране на Brainlab (които не се използват по време на 
лечение на пациенти).  

• Системи за навигация и позициониране на Brainlab (които се използват по 
време на лечение на пациенти). 

Актуализации на Windows 

По подразбиране системите на Brainlab са конфигурирани чрез настройки на 
локално групово правило. Ако вашата организация използва настройки на 
групово правило на Windows на каквито и да било сървъри, на които е 
инсталиран софтуер на Brainlab, не променяйте конфигурацията.  

Инсталирайте само актуализации на защитата на Microsoft; позволени са както 
месечни сборни пакети, така и актуализации само на защитата. Не 
инсталирайте сервизни пакети и актуализации по избор. Разпоредбите за 
медицински устройства изискват сервизните пакети да бъдат тествани и пуснати 
от производителя на медицинското устройство. Ако добавите системата на 
Brainlab към болничния си домейн, настройките по-долу трябва да са в 
действие. 

Не инсталирайте актуализации по време на лечение на пациент. 
 

Актуализации на драйвери 

Не актуализирайте драйвери за платформи Brainlab. 

Не използвайте ръчна настройка или актуализации на Windows, за да 
актуализирате драйвери на платформи на Brainlab. Тази политика е гарантирана 
чрез настройките на групово правило, които не трябва да се променят. 

 

 

Антивирусен софтуер 

Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер. 
Производителността на системата трябва да се потвърди от сервизен инженер 
на Brainlab след първото инсталиране на антивирусен софтуер. Имайте 
предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен 
софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата 
на системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се 
наблюдава достъпът до всеки файл, тогава достъпът до пациентски данни може 
да бъде ограничен. За най-добри резултати: 

• Забранете всякакви допълнителни функции на антивирусния софтуер 
(например скенери на имейли или браузър; допълнителна защитна стена). 

• Забранете изскачащите съобщения на антивирусния софтуер.  

Конфигурирайте антивирусния софтуер (например чрез добавяне на изключения 
за папки) по такъв начин, че да не сканира или променя следното: 

• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и т.н. 

• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и т.н. 

За системи за планиране (с изключение на инсталации на iPlan RT): За 
постоянно активирайте сканиранията в реално време/при достъп и добавете 
като изключения папките, които са посочени по-горе.  

За системи за навигация и позициониране и инсталации на iPlan RT: 
Забранете сканиранията в реално време/при достъп. Насрочете планирани 
сканирания/сканирания при поискване да се изпълняват при изключване на 
системата или през неработното време на клиниката. 

Повече информация 
Тази политика заменя цялата предишна и настояща продуктова документация. 
За повече информация се свържете с отдела за поддръжка на клиенти на 
Brainlab. 

Използвайте информацията за влизане по-долу, за да видите информация 
относно актуализациите на Windows, актуализациите на драйверите, 
настройките на групово правило за сървърите, антивирусния софтуер и 
специфични грешки, както и за списък на актуализациите на защитата на 
Microsoft, блокирани от поддръжката на Brainlab. 

Адрес: https://www.brainlab.com/updates 
Парола: WindowsUpdates!89 

 
Символи 

 Предупреждение 

x Производител 

 

https://www.brainlab.com/updates

