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Για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα Brainlab θα συνεχίσει την προβλεπόμενη 
λειτουργία του και θα παραμείνει σε συμμόρφωση με την πιστοποίηση CE ή/και 
την άδεια της FDA, η Brainlab συνιστά να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τις 
ενημερώσεις των Windows και το λογισμικό προστασίας από ιούς. Η παρούσα 
πολιτική ισχύει για:  

• Συστήματα σχεδιασμού Brainlab (που δεν χρησιμοποιούνται κατά τη 
θεραπεία του ασθενούς)  

• Συστήματα πλοήγησης και τοποθέτησης Brainlab (που χρησιμοποιούνται 
κατά τη θεραπεία του ασθενούς) 

Ενημερώσεις των Windows 
Από προεπιλογή, τα συστήματα της Brainlab είναι διαμορφωμένα μέσω των 
ρυθμίσεων local Group Policy (τοπικής Πολιτικής Ομάδας) ως εξής: Αν ο 
οργανισμός σας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις Group Policy (Πολιτικής Ομάδας) των 
Windows σε οποιονδήποτε διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένο λογισμικό της 
Brainlab, μην αλλάξετε τη διαμόρφωση.  

Εγκαθιστάτε μόνο Ενημερώσεις Ασφαλείας της Microsoft επιτρέπονται τόσο οι 
Μηνιαίες Συναθροίσεις Ενημερώσεων όσο και οι Ενημερώσεις μόνο για 
την Ασφάλεια. Μην εγκαθιστάτε service packs και προαιρετικές ενημερώσεις. 
Οι κανονισμοί ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού απαιτούν τα service packs να 
ελέγχονται και να παρέχονται από τον κατασκευαστή ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού. Αν προσθέσετε το σύστημα Brainlab στον τομέα νοσοκομείου, 
βεβαιωθείτε ότι ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις. 

Μην εγκαθιστάτε ενημερώσεις κατά τη θεραπεία των ασθενών. 
 
Ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης 
Μην ενημερώνετε τα προγράμματα οδήγησης στις πλατφόρμες Brainlab. 

Μην χρησιμοποιείτε χειροκίνητη ρύθμιση ούτε τις Ενημερώσεις των Windows 
για την ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης στις πλατφόρμες Brainlab. Η 
πολιτική αυτή διασφαλίζεται με τις ακόλουθες ρυθμίσεις Group Policy (Πολιτικής 
Ομάδας), οι οποίες δεν θα πρέπει να τροποποιούνται. 

 

 

Λογισμικό προστασίας από ιούς 
Η Brainlab συνιστά την προστασία του συστήματος με τελευταίας τεχνολογίας 
λογισμικά προστασίας από ιούς. Μετά την πρώτη εγκατάσταση λογισμικού 
προστασίας από ιούς, η απόδοση του συστήματος πρέπει να επαληθεύεται 
από τεχνικό της Brainlab. Λάβετε υπόψη ότι κάποιες ρυθμίσεις λογισμικού 
προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (π.χ. σαρωτής ιών) μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις του συστήματος. Για παράδειγμα, αν 
πραγματοποιούνται σαρώσεις σε πραγματικό χρόνο και παρακολουθείται κάθε 
πρόσβαση αρχείου, τότε μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση στα δεδομένα 
ασθενών. Για βέλτιστα αποτελέσματα: 

• Απενεργοποιείστε κάθε επιπρόσθετη λειτουργία του λογισμικού 
προστασίας από ιούς (π.χ. σάρωση προγράμματος περιήγησης ή e-mail, 
πρόσθετο τείχος προστασίας). 

• Απενεργοποιείστε τα αναδυόμενα μηνύματα του λογισμικού προστασίας 
από ιούς.  

Ρυθμίστε το λογισμικό προστασίας από ιούς (π.χ. προσθέτοντας στοιχεία στον 
φάκελο εξαιρέσεων) ώστε να μην σαρώνονται ή τροποποιούνται οι ακόλουθοι 
φάκελοι: 

• C:\Brainlab, D:\Brainlab και F:\Brainlab, κ.λπ. 
• C:\PatientData, D:\PatientData και F:\PatientData, κ.λπ. 

Για τα συστήματα σχεδιασμού (εκτός από εγκαταστάσεις iPlan RT): 
Απενεργοποιείστε μόνιμα τη σάρωση κατά την πρόσβαση/σε πραγματικό 
χρόνο, αφού ορίσετε σωστά τους εξαιρούμενους φακέλους που παρατίθενται 
εδώ.  

Για εγκαταστάσεις iPlan RT και συστήματα πλοήγησης και τοποθέτησης: 
Απενεργοποιήστε τη σάρωση κατά την πρόσβαση/σε πραγματικό χρόνο. 
Προγραμματίστε οι σαρώσεις κατ’ απαίτηση/οι προγραμματισμένες σαρώσεις 
να πραγματοποιούνται κατά τον τερματισμό του συστήματος ή εκτός των ωρών 
λειτουργίας της μονάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες 
Η παρούσα πολιτική αντικαθιστά κάθε προηγούμενη και ισχύουσα έγγραφη 
τεκμηρίωση προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το 
τμήμα υποστήριξης πελατών της Brainlab. 

Χρησιμοποιείστε τις παρακάτω πληροφορίες σύνδεσης για να προβάλλετε 
πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις των Windows, τις Ενημερώσεις 
προγραμμάτων οδήγησης, τις ρυθμίσεις Group Policy (Πολιτικής Ομάδας) για 
διακομιστές, το λογισμικό προστασίας από ιούς και συγκεκριμένα σφάλματα 
καθώς και σχετικά με έναν κατάλογο Ενημερώσεων ασφαλείας της Microsoft 
που έχουν αποκλειστεί από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab. 

Διεύθυνση: https://www.brainlab.com/updates 
Κωδικός: WindowsUpdates!89 
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