
Clinical Support Center 
24 ur na dan, 7 dni v tednu:
+ 49 (0) 180 522 466 33 (EU) 

Družba Abiomed je zavezana zagotavljanju varnosti in zaščite svojih izdelkov po vsem svetu in pozorno spremlja 
razvoj, povezan z nedavno objavljenim CVE-2021-22156, ki ugotavlja ranljivosti različic SDP BlackBerry QNX in 
potencialno v sistemih, ki temeljijo na RTOS v realnem času.

Družba Abiomed je izvedla preiskavo in določila, da je edini prizadeti izdelek Abiomed Automated Impella® 
Controller (AIC). Skupine za varnost in kakovost izdelkov družbe Abiomed ocenjujejo ranljivosti za morebitni vpliv, 
vključno z morebitnimi potrebnimi nadaljnjimi ukrepi in posodobitvami. Trenutno ni znanih izkoriščanj izdelkov 
družbe Abiomed, vključno s krmilnikom AIC.

September 2021

Ranljivosti QNX 6.5.0 SP1

BILTEN O VARNOSTI IZDELKOV

Prizadeti izdelki: 

Izdelek in različica* Priporočeni odziv**
Krmilnik Automated Impella Controller (AIC)
Programska oprema pred V8.4

Posodobitev programske opreme na AIC V8.4.1 ali višjo

Krmilnik Automated Impella Controller (AIC) programska 
oprema V8.2.2, specifičen za Kanado, Indijo in Izrael

Posodobitev programske opreme na AIC V8.2.3

* Različica je prikazana v zgornjem desnem delu zaslona AIC
** Posodobitve izvaja osebje družbe Abiomed

Ugotovljena ranljivost lahko nepooblaščenim napadalcem omogoči oddaljeno izvajanje kode, ko je ethernetni kabel 
priključen v priključek za povezavo ethernet AIC. (Rdeči krog na spodnjih slikah označuje mesto vtičnice.) Ta priključek je 
namenjen samo za servisiranje in ga ne uporabljajte med podporo bolnika. Zgoraj navedeni priporočeni odziv onemogoči 
ta priključek za povezavo ethernet na AIC in zmanjša to tveganje.



*Dieses Merkblatt ist nur zur Bereitstellung technischer Informationen vorgesehen.

Weitere Informationen zur Impella Herzpumpen-Plattform sowie wichtige
Informationen zu Risiken und Sicherheit finden Sie im Internet:  
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 ur na dan, 7 dni v tednu:  
+49 (0) 1805 2246633 (EU)

Upoštevajte, da je na krmilnikih Impella Connect AIC na voljo še drugi ethernetni priključek. Ta priključek za povezavo 
ethernet, ki je na spodnji sliki označen z zelenim krogom, ni prizadet in ga lahko varno uporabljate za oddaljeno spremljanje 
pacientov.

Stranke, ki jih zanimajo dodatne informacije o izdelkih družbe Abiomed, se naj obrnejo na dodeljen račun 
družbe Abiomed ali predstavnika za podporo strankam.

Družba Abiomed si prizadeva zagotoviti varnost in zaščito izdelkov. Za več informacij o programu kibernetske 
varnosti izdelkov družbe Abiomed obiščite www.abiomed.de/produktsicherheit

DODATNE INFORMACIJE

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

