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Abiomed on sitoutunut varmistamaan tuotteidensa turvallisuuden maailmanlaajuisesti ja on seurannut tiiviisti 
kehitystä, joka liittyy äskettäin julkaistuun CVE-2021-22156-tiedotteeseen. Siinä määritetään haavoittuvuudet, 
joita esiintyy BlackBerry QNX SDP:n eräissä versioissa ja mahdollisesti järjestelmissä, jotka perustuvat RTOS (Real-
Time operating system) -käyttöjärjestelmään.

Abiomed on tutkinut asian ja todennut, että sen ainoa tuote, jota nämä haavoittuvuudet koskevat, on Automated 
Impella® Controller (AIC). Abiomedin tuoteturvallisuus- ja laatutiimit arvioivat haavoittuvuuksien mahdolliset 
vaikutukset sekä mahdollisesti tarvittavat lisätoimet ja päivitykset. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että AIC:tä tai 
Abiomedin muita tuotteita olisi käytetty hyväksi.

Syyskuu 2021

QNX 6.5.0 SP1:n haavoittuvuudet
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Asiaan liittyvät tuotteet: 

Tuote ja versio* Suositeltu toimenpide**
Automated Impella Controller (AIC)
SW, vanhempi kuin V8.4

Päivitä ohjelmisto versioon AIC V8.4.1 tai uudempaan.

Automated Impella Controller (AIC) SW V8.2.2 Kanadaa, Intiaa 
ja Israelia

Päivitä ohjelmisto versioon AIC V8.2.3.

* Versio näkyy AIC-näytön oikeassa yläkulmassa.
** Päivitykset suorittaa Abiomed-henkilöstö.

Havaittu haavoittuvuus saattaa antaa luvattomille hyökkääjille mahdollisuuden suorittaa koodi etänä, kun Ethernet-
kaapeli on virheellisesti kytketty AIC Ethernet -liitäntään. (Punainen ympyrä alla olevissa kuvissa osoittaa liitännän 
sijainnin.) Tämä liitäntä on tarkoitettu vain huoltokäyttöön eikä käytettäväksi potilaan hoidon aikana. Edellä oleva 
suositeltu toimenpide poistaa AIC Ethernet -liitännän käytöstä ja vähentää haavoittuvuuteen liittyvää riskiä.



*Tämä tiedote on tarkoitettu ainoastaan teknisten tietojen levittämiseen.

Lisätietoja sydänpumppujen Impella-alustasta, mukaan lukien tärkeät riski- ja 
turvallisuustiedot, on osoitteessa 
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

Huomaa, että Impella Connect AIC:ssä on toinen Ethernet-portti Impella Connect -moduulissa. Haavoittuvuus ei koske 
tätä Ethernet-porttia, joka on merkitty alla olevassa kuvassa vihreällä ympyrällä. Portaalia voidaan käyttää turvallisesti 
laitteiden etävalvontaan.

Asiakkaiden, jotka haluavat lisätietoja Abiomed-tuotteista, tulee ottaa yhteyttä Abiomed-tilinsä tai asiakastuen 
edustajaan.

Abiomed on sitoutunut varmistamaan tuotteidensa turvallisuuden. Lisätietoja Abiomedin tuotteiden 
kyberturvallisuusohjelmasta saa osoitteesta www.abiomed.de/produktsicherheit
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