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Annak biztosítása érdekében, hogy a Brainlab rendszerek folyamatosan a 
tervezettnek megfelelően működjenek és megfeleljenek a CE tanúsítványnak 
és/vagy az FDA engedélynek, a Brainlab a következő irányelvek betartását 
javasolja a Windows frissítések és a vírusirtó szoftverek használata során. Ez 
az irányelv a következőkre érvényes:  

• Brainlab Tervezőrendszerek (páciensek kezelése során nincsenek 
használva)  

• Brainlab navigációs és pozicionáló rendszerek (páciensek kezelése során 
használva) 

Windows frissítések 
Alapértelmezetten a Brainlab rendszerek a helyi csoportházirend beállításain 
keresztül vannak konfigurálva. Ha az Ön intézménye a Windows 
csoportházirend-beállításait használja akármelyik szerveren, amelyen a 
Brainlab szoftver telepítve van, ne változtasson a konfiguráción.  

Kizárólag a Microsoft biztonsági frissítéseket telepítsék; mind a Havi 
összesítések mind pedig a Csak biztonsági frissítések megengedettek. 
Szervizcsomagokat és választható frissítéseket ne telepítsenek. Az orvosi 
eszközökre vonatkozó szabályok megkövetelik, hogy az orvosi eszköz gyártója 
tesztelje, majd saját maga tegye közzé a szervizcsomagokat. Amennyiben a 
Brainlab rendszert hozzáadja a kórházi hálózati domain-hez, győződjön meg 
róla, hogy a következő beállítások vannak érvényben. 

Betegkezelés közben ne telepítsen frissítéseket. 
 
Illesztőprogram-frissítések 
Ne frissítse a Brainlab rendszerek illesztőprogramjait. 

Ne alkalmazzon se kézi beállításokat, se pedig Windows frissítéseket a 
Brainlab rendszerek illesztőprogramjainak frissítésére. Ezt a házirendet a 
Csoportházirend biztosítja, amelyet nem szabad megváltoztatni. 

 

 

Vírusirtó 
A Brainlab azt javasolja, hogy a rendszer védelmére korszerű vírusirtó szoftvert 
alkalmazzon. Az első vírusirtó szoftver telepítése után a rendszer teljesítményét 
egy Brainlab szervizmérnöknek kell ellenőriznie. Vegye figyelembe, hogy 
bizonyos rosszindulatú programok ellen védelmet nyújtó szoftverek (pl. 
Vírusirtók) negatívan befolyásolhatják a rendszer teljesítményét. Ha például 
valós idejű szkennelést hajtanak végre és valamennyi fájlhozzáférést nyomon 
követik, akkor a páciensadatok elérése korlátozottá válhat. A legjobb eredmény 
érdekében: 

• Kapcsoljon ki minden extra vírusvédelmi szoftverfunkciót (pl. a böngésző 
vagy az e-mailek szkennelését és a kiegészítő tűzfalakat) 

• Kapcsolja ki a vírusirtó szoftver előugró üzeneteit  

Konfigurálja a vírusirtó szoftvert (pl. Könyvtárkivételekhez való hozzáadással), 
hogy a következők szkennelésére és módosítására ne kerülhessen sor: 

• C:\Brainlab, D:\Brainlab és F:\Brainlab, stb. 
• C:\PatientData, D:\PatientData és F:\PatientData, stb. 

Tervezési rendszerekhez (kivéve az iPlan RT telepítései): Hozzáférés esetén 
végzett / valósidejű szkennelésekhez maradandóan aktiválja a 
könyvtárkivételeket az itt felsorolt helyes beállításokkal.  

iPlan RT berendezések és navigációs és pozicionáló rendszerek esetén: Tiltsa 
le a hozzáférés alapú / valósidejű szkennelést. A felhasználó által indított / 
beütemezett szkennelés elvégzését a rendszer leállításának idejére, vagy 
rendelési időn kívülre ütemezzék. 

További információk 
Ez a szabályzat felülírja az összes múltbeli és jelenlegi termékdokumentációt. 
További információkért lépjen kapcsolatba a Brainlab ügyfélszolgálattal. 

Az alábbi bejelentkezési adatok segítségével információkat tekinthet meg a 
szerverek, vírusirtó programok és programhibák esetében alkalmazandó 
Windows frissítésekről, az illesztőprogramok frissítéseiről csoportházirendekről, 
valamint a Brainlab terméktámogatási részlege által letiltott Microsoft biztonsági 
frissítésekről. 

Cím: https://www.brainlab.com/updates 
Jelszó: WindowsUpdates!89 
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