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ČESKY 
 
Obecné informace 

 Varování 
 

Chcete-li zajistit, aby váš systém Brainlab nadále fungoval tak, jak je určeno, 
a aby zůstal v souladu s certifikátem CE a/nebo certifikací agentury FDA, 
společnost Brainlab doporučuje dodržovat tyto pokyny pro aktualizace systému 
Windows a antivirový software. Tato pravidla platí pro:  

• Plánovací systémy Brainlab (které se nepoužívají během léčby pacienta)  
• Navigační a polohovací systémy Brainlab (používané při léčbě pacienta) 

Aktualizace Windows 
Výchozí nastavení je, že systémy Brainlab se konfigurují pomocí nastavení 
zásad pro místní skupiny. Pokud vaše organizace používá nastavení zásad pro 
místní skupiny systému Windows na libovolných serverech, kde je nainstalován 
software Brainlab, neměňte konfiguraci.  

Instalujte pouze aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft; jsou povoleny 
měsíční kumulativní aktualizace a aktualizace pouze pro zabezpečení. 
Neinstalujte aktualizace Service pack a volitelné aktualizace. Předpisy o 
zdravotnických přístrojích vyžadují, aby výrobci zdravotnických prostředků 
vyzkoušeli a uvolnili aktualizace Service pack. Pokud přidáte systém Brainlab 
do domény nemocnice, zajistěte, aby následující nastavení byla účinná. 

Neinstalujte aktualizace během léčby pacienta. 
 
Aktualizace ovladačů 
Neaktualizujte ovladače na platformách Brainlab. 

Nepoužívejte ruční nastavení ani aktualizace Windows k aktualizaci ovladačů 
na platformách Brainlab. Tyto zásady zajistíte dodržováním nastavení zásad 
pro místní skupiny, která byste neměli měnit. 

 

 

Antivirová ochrana 
Brainlab doporučuje ochranu systému nejnovějším antivirovým programem. 
Servisní technik společnosti Brainlab musí po první instalaci antivirového 
programu ověřit výkon systému. Uvědomte si, že některá nastavení ochrany 
proti škodlivému softwaru (např. antivirový program) mohou negativně ovlivnit 
výkon systému. Pokud se například provádí skenování v reálném čase a 
monitoruje se každý přístup k souborům, může být přístup k údajům pacientů 
omezen. Pro nejlepší výsledky: 

• Deaktivujte další funkce antivirového programu (např. prohlížeče nebo e-
mailové skenery, další firewall). 

• Zakažte vyskakovací zprávy antivirového softwaru.  

Konfigurujte antivirový program (např. přidáním do výjimek pro složky), aby 
nedošlo ke skenování nebo úpravě následujících: 

• C:\Brainlab, D:\Brainlab a F:\Brainlab, apod. 
• C:\PatientData, D:\PatientData a F:\PatientData, apod. 

Pro plánovací systémy (s výjimkou instalací iPlan RT): Trvale aktivujte 
skenování při přístupu / v reálném čase se správně nastavenými výjimkami pro 
složky, které jsou zde uvedeny.  

Pro iPlan RT instalace a navigační a polohovací systémy: Zakažte skenování 
při přístupu / v reálném čase. Naplánujte kontroly na vyžádání / plánované 
kontroly, aby byly provedeny při vypnutí systému nebo během neklinických 
hodin. 

Další informace 
Tyto zásady nahrazují všechny předchozí a současné dokumenty k produktu. S 
žádostí o další informace se obraťte na oddělení zákaznické podpory 
společnosti Brainlab. 

Pomocí níže uvedených přihlašovacích údajů zobrazíte informace 
o aktualizacích systému Windows, aktualizacích ovladačů, nastavení zásad pro 
místní skupiny pro servery, antivirovém softwaru a specifické chyby, a také 
seznam aktualizací zabezpečení společnosti Microsoft zablokovaných službou 
Brainlab Support. 
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