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Společnost Abiomed usiluje o zajištění spolehlivosti a bezpečnosti svých produktů po celém světě a pozorně 
sleduje vývoj související s nedávno zveřejněnou chybou CVE-2021-22156, která identifikuje ohrožení zabezpečení 
ve verzích platformy BlackBerry QNX SDP a potenciálně v systémech založených na tomto operačním systému 
v reálném čase (RTOS).

Společnost Abiomed provedla šetření a zjistila, že jejím jediným dotčeným výrobkem je automatická řídicí 
jednotka Automated Impella® Controller (AIC). Týmy pro bezpečnost a kvalitu produktů společnosti Abiomed 
vyhodnocují ohrožení zabezpečení z hlediska možného dopadu, včetně dalších kroků a aktualizací, které mohou 
být vyžadovány. V současné době nejsou známy žádné případy zneužití produktů Abiomed včetně jednotky AIC.

Září 2021

Ohrožení zabezpečení u QNX 6.5.0 SP1
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Dotčené produkty: 

Produkt a verze* Doporučená reakce**
Jednotka Automated Impella Controller (AIC)
Software před verzí 8.4

Aktualizace softwaru na verzi AIC 8.4.1 nebo vyšší

Verze softwaru 8.2.2 jednotky Automated Impella Controller 
(AIC) specifická pro Kanadu, Indii a Izrael

Aktualizace softwaru na verzi AIC 8.2.3

* Verze je viditelná v pravém horním rohu obrazovky jednotky AIC
** Aktualizace provádí pracovníci společnosti Abiomed

Zjištěná chyba zabezpečení by mohla umožnit neoprávněným útočníkům spustit kód na dálku, když je ethernetový kabel 
chybně připojen k ethernetové zdířce jednotky AIC. (Červený kroužek na obrázcích níže označuje umístění konektoru.) 
Tato zdířka je určena pouze pro servisní použití a není určena k použití během podpory pacienta. Doporučená výše 
uvedená reakce tuto ethernetovou zdířku na AIC deaktivuje a toto riziko sníží.



*Tento bulletin je určený pouze pro šíření technických informací.

Chcete-li se dozvědět více o programu srdečních pump Impella, včetně důležitých 
informací o rizicích a bezpečnosti, navštivte:  
www.abiomed.de/sicherheitsinformationen
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Upozorňujeme, že na jednotkách AIC se systémem Impella Connect je v modulu Impella Connect druhý ethernetový 
port. Tento ethernetový port, na obrázku níže označený zeleným kroužkem, není nijak ovlivněn a je bezpečné pokračovat 
v jeho používání pro vzdálené monitorování zařízení.

Zákazníci, kteří mají zájem o dalří informace o produktech Abiomed, by se mřli obrátit na přidřleného obchodního 
zástupce spoleřnosti Abiomed nebo zástupce zákaznické podpory spoleřnosti Abiomed.

Spoleřnost Abiomed se zavazuje zajistit spolehlivost a bezpeřnost svých výrobkř. Více informací o programu 
kybernetické bezpeřnosti produktř spoleřnosti Abiomed naleznete na adrese: 
www.abiomed.de/produktsicherheit
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