
Clinical Support Center 
24 horas por dia, 7 dias por semana:
+ 49 (0) 180 522 466 33 (UE)

A Abiomed dedica-se a garantir a segurança dos nossos produtos em todo o mundo e tem acompanhado de perto 
os desenvolvimentos relacionados com a recente publicação CVE-2021-22156 identificando vulnerabilidades nas 
versões do BlackBerry QNX SDP e, potencialmente, nos sistemas baseados neste sistema operacional em Tempo 
Real (RTOS).

A Abiomed levou a cabo uma investigação e determinou que o seu único produto afetado é o Automated 
Impella® Controller (AIC). As equipas de segurança e qualidade dos produtos da Abiomed estão a avaliar as 
vulnerabilidades com potencial de impacto, incluindo outras ações e atualizações que possam ser necessárias. 
Não existem atualmente explorações conhecidas de produtos Abiomed, incluindo o AIC.
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QNX 6.5.0 SP1 Vulnerabilidades

BOLETIM DE SEGURANÇA DO 
PRODUTO

Produtos afetados: 

Produto & versão* Resposta recomendada**
Automated Impella Controller (AIC)
SW antes da V8.4

Atualização do software para AIC V8.4.1 ou superior

Automated Impella Controller (AIC) SW V8.2.2 específico para 
a Canadá, Índia e Israel

Atualização do software para AIC V8.2.3

* A versão aparece no canto superior direito do ecrã do AIC
** As atualizações são efetuadas pelos técnicos da Abiomed

A vulnerabilidade identificada poderá permitir que atacantes não autorizados executem o código remotamente quando 
um cabo Ethernet está incorretamente ligado à tomada Ethernet do AIC. (O círculo vermelho nas imagens abaixo indica 
a localização da tomada.) Esta tomada é exclusiva para fins de serviço e não para utilização durante o suporte ao 
paciente. A resposta recomendada acima desativa esta tomada Ethernet no AIC e atenua este risco.



*Este boletim destina-se exclusivamente à divulgação de informação técnica.

Para saber mais sobre a plataforma Impella de bombas cardíacas, incluindo informações 
importantes sobre riscos e segurança, visite a página:  
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

Clinical Support Center 24 horas por dia, 7 dias por semana:  
+49 (0) 1805 2246633 (UE)

Nota, nos AICs Impella Connect, existe uma segunda porta Ethernet dentro do módulo Impella Connect. Esta porta 
Ethernet, indicada pelo círculo verde na imagem abaixo, não é afetada e é segura para utilização para efeitos de 
monitorização remota de dispositivos.

Os clientes interessados em informações adicionais sobre quaisquer produtos Abiomed devem contactar o 
seu representante de conta Abiomed ou de apoio ao cliente.

A Abiomed está empenhada em garantir a segurança dos nossos produtos. Para mais informações sobre o 
programa de cibersegurança de produtos da Abiomed, visite a página: www.abiomed.de/produktsicherheit

INFORMAÇÃO ADICIONAL

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

