
Clincal Support Center: 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:
+ 49 (0) 180 522 466 33 (UE) 

Firma Abiomed dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów na całym świecie i ściśle 
monitoruje rozwój związany z niedawno opublikowanym CVE-2021-22156 identyfikującym luki w zabezpieczeniach 
w wersjach BlackBerry QNX SDP i potencjalnie w systemach opartych na tym systemie operacyjnym czasu 
rzeczywistego (RTOS).

Firma Abiomed przeprowadziła dochodzenie i ustaliła, że jedynym produktem, którego dotyczy problem, jest 
Automated Impella® Controller (AIC). Zespoły firmy Abiomed ds. bezpieczeństwa i jakości produktów oceniają luki 
w zabezpieczeniach pod kątem potencjalnego wpływu i analizują dalsze działania i aktualizacje, które mogą być 
wymagane. Obecnie nie są znane żadne programy wykorzystujące luki w zabezpieczeniach produktów firmy 
Abiomed, w tym AIC.
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Luki w zabezpieczeniach QNX 6.5.0 SP1

BIULETYN DOTYCZĄCY 
BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Produkty, których dotyczy problem: 

Produkt i wersja* Zalecana odpowiedź**
Automated Impella Controller (AIC)
SW przed wer. 8.4 Zaktualizuj oprogramowanie do wersji AIC 8.4.1 lub nowszej

Automated Impella Controller (AIC) SW wer. 8.2.2 specyficzny 
dla Kanady, Indii i Izraela

Zaktualizuj oprogramowanie do AIC wer. 8.2.3

* Wersja jest widoczna w prawym górnym rogu ekranu AIC
** Aktualizacje są przeprowadzane przez personel firmy Abiomed

Zidentyfikowana luka w zabezpieczeniach może umożliwić nieautoryzowanym atakującym zdalne wykonanie kodu, gdy 
kabel Ethernet zostanie błędnie podłączony do gniazda Ethernet AIC (czerwone kółko na poniższych ilustracjach 
wskazuje lokalizację gniazda). To gniazdo służy wyłącznie do użytku serwisowego, a nie do korzystania z urządzenia w 
trakcie leczenia pacjenta. Zalecana odpowiedź podana powyżej skutkuje wyłączeniem gniazda Ethernet w AIC i 
zmniejsza to ryzyko.



* Niniejsza broszura ma na celu wyłączenie rozpowszechnianie informacji technicznych.

Aby dowiedzieć się więcej o platformie pomp serca Impella, w tym zapoznać się z 
ważnymi informacji o ryzyku i bezpieczeństwie, odwiedź: 
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

Clincal Support Center 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:  
+49 (0) 1805 2246633 (UE)

Uwaga: w przypadku AIC Impella Connect, w module Impella Connect znajduje się drugi port Ethernet. Ten port 
Ethernet, oznaczony zielonym kółkiem na poniższym obrazku, nie jest zagrożony i można go nadal bezpiecznie 
używać do zdalnego monitorowania urządzenia.

Klienci zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat produktów firmy Abiomed powinni poszukać 
informacji na przypisanym im koncie Abiomed lub skontaktować sić z przedstawicielem obsćugi klienta.

Firma Abiomed zobowićzuje sić do zapewnienia bezpieczećstwa i ochrony swoich produktów. Aby uzyskać 
wićcej informacji na temat programu cyberbezpieczećstwa produktów firmy Abiomed, przejdć do: 
www.abiomed.de/produktsicherheit

DODATKOWE INFORMACJE

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

