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Abiomed fokuserer sterkt på sikkerheten til produktene sine over hele verden, og vi har fulgt nøye med på 
utviklingen knyttet til nylig publiserte CVE-2021-22156 som identifiserer sårbarheter i versjoner av BlackBerry 
QNX SDP og potensielt i systemer basert på dette sanntidsoperativsystemet (RTOS).

Abiomed har utført en undersøkelse og fastslått at det eneste berørte produktet er Automated Impella® 
Controller (AIC). Abiomeds produktsikkerhets- og kvalitetsteam evaluerer sårbarhetene for potensiell 
innvirkning, inkludert ytterligere handlinger og oppdateringer som kan være nødvendige. Det er for tiden ingen 
kjente utnyttelser av Abiomed-produkter, inkludert AIC.
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QNX 6.5.0 SP1 Sårbarheter

PRODUKTSIKKERHETSBULLETIN

Berørte produkter: 

Produkt og versjon* Anbefalt respons**
Automated Impella Controller (AIC)
PV før V8.4

Oppdater programvare til AIC V8.4.1 eller nyere

Automated Impella Controller (AIC) PV V8.2.2, spesifikk for 
Canada, India og Israel

Oppdater programvare til AIC V8.2.3

* Versjonen er synlig øverst til høyre på AIC-skjermen
** Oppdateringer utføres av Abiomed-personell

Sårbarheten som er identifisert, kan tillate uautoriserte angripere å utføre kode eksternt når en Ethernet-kabel er koblet 
feil til AIC Ethernet-kontakten. (Den røde sirkelen på bildene nedenfor indikerer plasseringen av kontakten.) Denne 
kontakten er kun til servicebruk og ikke til bruk under pasientstøtte. Den anbefalte responsen ovenfor deaktiverer denne 
Ethernet-kontakten på AIC og reduserer denne risikoen.



*Denne bulletinen er bare ment for distribusjon av teknisk informasjon.

For å lære mer om Impella plattformen for hjertepumper, inkludert viktig risiko- og 
sikkerhetsinformasjon, besøk: www.abiomed.de/sicherheitsinformationen

PRODUKTSIKKERHETSBULLETIN

AI
C-

01
45

 

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 timer per dag, 7 dager i uken:  
+49 (0) 1805 2246633 (EU)

Merk, på Impella Connect AIC-er er det en ekstra Ethernet-port i Impella Connect-modulen. Denne Ethernet-porten, 
angitt av den grønne sirkelen på bildet nedenfor, påvirkes ikke og er trygg å fortsette å bruke for ekstern pasientovervåking.

Kunder som er interessert i tilleggsinformasjon om Abiomed-produkter, bør kontakte sin Abiomed-tildelte 
konto eller kundestøtterepresentant.

Abiomed er forpliktet til å sikre produktenes sikkerhet. For mer informasjon om Abiomeds program for 
cybersikkerhet, gå til: www.abiomed.de/produktsicherheit
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