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ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500  
Atualização de segurança (“PrintNightmare“)

Sobre a atualização
“PrintNightmare” é o nome de uma falha de segurança que atinge dispositivos que funcionam com sistemas operacionais 
Microsoft Windows. Segundo a Microsoft, “Há uma vulnerabilidade de execução de código remoto quando o serviço 
Windows Print Spooler executa operações de arquivo de forma indevida com determinadas permissões. Um invasor 
poderia explorar com sucesso esta vulnerabilidade e executar códigos arbitrários com permissões do sistema. O invasor 
poderia instalar programas, visualizar dados, modificar ou excluir ou criar novas contas com direitos de usuário ilimitados.“

O “PrintNightmare” não prejudica a segurança nem o funcionamento do ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500. Contudo, 
oferecemos uma atualização de segurança (Patch) para o seu dispositivo, a fim de solucionar a vulnerabilidade causada pelo 
“PrintNightmare”.

Mídia de armazenamento necessária
Para fazer o download da atualização antes da instalação, é necessário um dispositivo de memória USB vazio com pelo 
menos 1 GB de capacidade de armazenamento.

Preparação
•    Faça o download dos arquivos a seguir e salve-os diretamente no diretório raiz do dispositivo USB: 

- Zeiss-IOLMaster500-CVE-2021-34527-Patch.upt

Observação: este documento não substitui o manual do usuário fornecido com o dispositivo.
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Como instalar a atualização no ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500

1. Remova todos os dispositivos USB do IOLMaster.

2.  Conecte o dispositivo USB em que se encontram  
as atualizações baixadas no IOLMaster.

3.  Clique em “Settings“ > “Program“ > “Update“, para 
iniciar o processo de atualização.

O procedimento de instalação pode diferir minimamente destas instruções, dependendo do sistema operacional utilizado. 
As etapas de instalação descritas nessas instruções referem-se aos sistemas com Windows 10.

A instalação da atualização dura, no total, aproximadamente 45 minutos. Para a instalação, proceda da seguinte forma:
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4.  O Assitente de atualização é então iniciado. Esse 
processo pode durar até 3 minutos. Assim que a janela 
exibida a seguir for exibida, clique em “Next“.

5.  Os arquivos são copiados. Esse processo também pode 
durar aproximadamente 3 minutos.

6. A primeira parte da instalação é automaticamente  
  iniciada.

7. Assim que esta janela de diálogo for exibida, clique em  
 “Yes“.
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8. A instalação é executada.

9. Assim que esta etapa for concluída, clique em “Close“.

10. Inicia-se a segunda parte da instalação.

11. Repita as etapas 7 a 9.

12.  Ao final desta segunda etapa de instalação, clique no 
botão “Finish“.
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Explore mais vídeos especializados, 
documentos de ajuda, perguntas e 
respostas no ZEISS Product Insights. A página web de  

ZEISS Product Insights

13.  Agora, a atualização do software está completa.  
Clique em “OK“ para reiniciar o IOLMaster.

14. O processo de reinicialização completo dura  
  aproximadamente 10 minutos.

15.  Quando o IOLMaster for completamente inicializado 
e a janela “New Patient“ for exibida, a atualização do 
software terá sido realizada com sucesso.

16. O dispositivo USB pode ser removido.

https://www.zeiss.com/meditec/int/resource-center/app/dashboard/product-insights-overview.html
https://www.zeiss.com/meditec/int/resource-center/app/dashboard/product-insights-overview.html
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