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Abiomed arbetar engagerat för att säkerställa säkerheten för våra produkter globalt, och har noga följt utvecklingen 
i samband med den nyligen publicerade CVE-2021-22156, som identifierar säkerhetshål hos versioner av 
BlackBerry QNX SDP och eventuellt i system som bygger på detta realtidsoperativsystem (RTOS).

Abiomed har genomfört en undersökning och fastställt att dess enda påverkade produkt är den Automated 
Impella® Controller (AIC). Abiomeds team för produktsäkerhet och kvalitet utvärderar säkerhetshålen för 
potentiell inverkan, inklusive ytterligare åtgärder och uppdateringar som kan krävas. Det finns för närvarande 
inga kända utnyttjanden av Abiomeds produkter, inklusive AIC.

September 2021

QNX 6.5.0 SP1 – säkerhetshål

PRODUKTSÄKERHETSMEDDELANDE

Berörda produkter: 

Produkt och version* Rekommenderad åtgärd**
Automated Impella Controller (AIC)
Programvara tidigare än V8.4

Uppdatera programvara till AIC V8.4.1 eller senare

Automated Impella Controller (AIC), programvaruversion 
V8.2.2 är specifik för Kanada, Indien och Israel

Uppdatera programvara till AIC V8.2.3

* Versionen visas uppe till höger på skärmen för AIC
** Uppdateringar utförs av Abiomeds personal

Det identifierade säkerhetshålet kan göra det möjligt för obehöriga angripare att köra kod på distans när en Ethernet-
kabel är felaktigt ansluten till Ethernet-porten för AIC. (Den röda cirkeln på bilderna nedan anger portens position.) 
Denna port är endast avsedd för service och inte för användning under patientstöd. Den rekommenderade åtgärden 
ovan inaktiverar denna Ethernet-port på AIC och minskar därmed denna risk.



*Detta meddelande är endast avsett för distribution av teknisk information.

För ytterligare information om Impellas plattform för hjärtpumpar, inklusive viktig
risk- och säkerhetsinformation, besök: www.abiomed.de/sicherheitsinformationen
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Abiomed Europe GmbH
Neuenhofer Weg 3
52074 Aachen, Germany 
Phone: +49 (0) 241 8860-0 
Fax: +49 (0) 241 8860-111 
Email: europe@abiomed.com

OBS! På AIC-enheter med Impella Connect finns det en andra Ethernet-port i Impella Connect-modulen. Denna 
Ethernet-port, som visas med den gröna cirkeln i bilden nedan, påverkas inte och är säker att fortsätta använda för 
fjärrövervakning av enheten.

Kunder som är intresserade av ytterligare information om Abiomeds produkter ska kontakta sin tilldelade 
konto- eller kundsupportrepresentant för Abiomed.

Abiomed har åtagit sig att garantera säkerheten för våra produkter. För mer information om Abiomeds 
program för cybersäkerhet hos produkter, gå till: www.abiomed.de/produktsicherheit
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