
Clinical Support Center 
24 uur per dag, 7 dagen per week:
+ 49 (0) 180 522 466 33 (EU) 

Abiomed zet zich in om de veiligheid en beveiliging van onze producten wereldwijd te waarborgen en heeft de 
ontwikkelingen omtrent de recent gepubliceerde CVE-2021-22156 nauw gevolgd, waarin kwetsbaarheden 
worden geïdentificeerd in versies van BlackBerry QNX SDP en mogelijk in systemen die zijn gebaseerd op dit 
realtime besturingssysteem (RTOS).

Abiomed heeft een onderzoek uitgevoerd en vastgesteld dat het enige betrokken product de Automated 
Impella® Controller (AIC) is. De Abiomed-teams voor productveiligheid en kwaliteit beoordelen de 
kwetsbaarheden voor potentiële impact, waaronder mogelijk vereiste vervolgacties en updates. Er zijn 
momenteel geen exploits bekend van Abiomed-producten, inclusief de AIC.

September 2021

QNX 6.5.0 SP1 Kwetsbaarheden

UPDATE OVER 
PRODUCTVEILIGHEID

Betrokken producten: 

Product en versie* Aanbevolen actie**
Automated Impella Controller (AIC)
Eerdere SW-versies dan V8.4

Software updaten naar AIC V8.4.1 of hoger

Automated Impella Controller (AIC) SW V8.2.2, specifiek voor 
Canada, India en Israël

Software updaten naar AIC V8.2.3

* U ziet de versie rechtsboven in het AIC-scherm
** Updates worden uitgevoerd door personeel van Abiomed

Door de geïdentificeerde kwetsbaarheid kunnen onbevoegde aanvallers op afstand code uitvoeren wanneer er een 
ethernet-kabel foutief is aangesloten op de ethernet-aansluiting van de AIC. (De rode cirkel op de onderstaande 
afbeeldingen geeft de locatie van de aansluiting aan.) Deze aansluiting dient alleen voor servicegebruik en niet voor 
gebruik tijdens patiëntondersteuning. Met de bovenstaande aanbevolen actie wordt deze ethernet-aansluiting op de 
AIC uitgeschakeld, waardoor het risico wordt verminderd.



*Dit bulletin is alleen bedoeld voor verspreiding van technische informatie.

Voor meer informatie over het Impella-platform van hartpompen, waaronder belangrijke
informatie over risico‘s en veiligheid, gaat u naar:  
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

Het Clinical Support Center is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar via: +49 (0) 1805 2246633 (EU)

Let op: Bij Impella Connect AIC‘s is er een tweede ethernet-poort aanwezig in de Impella Connect-module. Deze 
ethernet-poort is op de onderstaande afbeelding aangegeven met een groene cirkel en wordt niet beïnvloed. Deze poort 
kan veilig worden gebruikt voor bewaking op afstand van eenheden.

Klanten die meer willen weten over Abiomed-producten kunnen contact opnemen met hun toegewezen 
Abiomed-accountvertegenwoordiger of -klantenservicemedewerker.

Abiomed zet zich in om de veiligheid en beveiliging van onze producten te waarborgen. Ga voor meer informatie 
over het programma voor cyberveiligheid van Abiomed-producten naar:  www.abiomed.de/produktsicherheit

EXTRA INFORMATIE

https://www.abiomed.de/sicherheitsinformationen
https://www.abiomed.de/produktsicherheit

