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Informații generale 

 Avertisment 
 

Pentru a asigura funcționarea permanentă a sistemului Brainlab conform 
destinației vizate și pentru a rămâne în conformitate cu certificarea CE și cu 
aprobarea FDA, Brainlab vă recomandă să urmați instrucțiunile de mai jos 
pentru actualizarea programelor antivirus și a sistemului de operare Windows. 
Această politică se aplică:  

• Sistemelor de planificare Brainlab (care nu sunt utilizate în timpul 
tratamentului pacientului)  

• Sistemelor de navigare și poziționare Brainlab (care sunt utilizate în timpul 
tratamentului pacientului) 

Actualizări ale sistemului de operare Windows 

Sistemele Brainlab sunt configurate în mod implicit prin setări locale ale 
politicilor de grup. Nu modificați configurația dacă organizația dumneavoastră 
utilizează setările politicii de grup Windows pe orice servere pe care este 
instalat software-ul Brainlab.  

Instalați doar actualizările de securitate Microsoft; Actualizările lunare 

cumulative și cele exclusiv legate de securitate sunt permise. Nu instalați 
pachete Service Pack sau actualizări opționale. Regulamentele privind 
dispozitivele medicale prevăd testarea și lansarea pachetelor Service Pack de 
către producătorul dispozitivului medical. Dacă adăugați sistemul Brainlab la 
domeniul spitalului, asigurați-vă că următoarele setări sunt activate. 

Nu instalați actualizările în timpul tratamentului pacientului. 
 

Actualizări ale software-ului pentru drivere 

Nu actualizați driverele pe platformele Brainlab. 

Nu utilizați configurarea manuală sau actualizările Windows pentru actualizarea 
driverelor de pe platformele Brainlab. Această politică este garantată de 
următoarele setări ale politicilor de grup care nu trebuie modificate. 

 

 

Antivirus 

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu software antivirus de ultimă oră. 
Performanța sistemului trebuie verificată de către un inginer de service Brainlab 
după instalarea primului software antivirus. Rețineți că unele setări ale 
software-ului de protecție malware (de exemplu, scaner antivirus) pot afecta 
negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă se realizează scanări în timp 
real, iar accesul fiecărui fișier este monitorizat, atunci accesul la datele 
pacientului poate fi restricționat. Pentru rezultate optime: 

• Dezactivați orice caracteristici suplimentare ale software-ului antivirus (de 
exemplu, browser sau scanere de e-mail, firewall suplimentar). 

• Dezactivați mesajele pop-up ale software-ului antivirus.  

Configurați software-ul antivirus (de exemplu, prin adăugarea la folderul de 
excepții) astfel încât să nu scaneze sau să modifice următoarele: 

• C:\Brainlab, D:\Brainlab și F:\Brainlab etc. 

• C:\PatientData, D:\PatientData și F:\PatientData etc. 

Pentru Sistemele de planificare (cu excepția instalărilor iPlan RT): Activați 
permanent scanările la acces/în timpl real cu excepțiile din folder indicate aici 
configurate corect.  

Pentru instalările iPlan RT și sistemele de navigare și poziționare: Dezactivați 
scanările la acces/în timpl real. Programați ca scanările la cerere/în timp real să 
fie realizate la oprirea sistemului sau în afara programului de lucru. 

Mai multe informații 
Această politică înlocuiește toate documentele despre produs din trecut și 
prezent. Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de relații cu 
clienții de la Brainlab. 

Utilizați informațiile de conectare de mai jos pentru a vizualiza informații despre 
actualizările Windows, actualizările software-ului pentru drivere, setările 
politicilor de grup pentru servere, software-ul antivirus și erorile specifice, 
precum și o listă a actualizărilor de securitate Microsoft blocate de serviciul de 
asistență clienți Brainlab. 

Adresa: https://www.brainlab.com/updates 
Parola: WindowsUpdates!89 
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