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Det er afgørende for Abiomed at sikre vores produkters sikkerhed over hele verden, og vi har derfor nøje fulgt 
udviklingen i forbindelse med den nyligt offentliggjorte CVE-2021-22156, der identificerer sårbarheder i versioner 
af BlackBerry QNX SDP og muligvis i systemer baseret på dette realtidsoperativsystem (RTOS).

Abiomed har foretaget en undersøgelse og fastslået, at det eneste berørte produkt er Automated Impella® 
Controller (AIC). Abiomeds produktsikkerheds- og kvalitetsteam foretager i øjeblikket en evaluering af 
sårbarhedernes potentielle effekt, herunder yderligere handlinger og opdateringer som kan blive nødvendige.  
Der er i øjeblikket ingen kendte udnyttelser af Abiomed-produkter, herunder også AIC.

September 2021

Sårbarheder ved QNX 6.5.0 SP1

BULLETIN VEDRØRENDE 
PRODUKTSIKKERHED

Berørte produkter: 

Produkt og version* Anbefalet løsning**
Automated Impella Controller (AIC)
Tidligere SW-version end V8.4

Opdater software til AIC V8.4.1 eller nyere

Automated Impella Controller (AIC) SW V8.2.2 specifikt til 
Canada, Indien og Israel

Opdater softwaren til AIC V8.2.3

* Navnet på versionen kan ses i AIC-skærmens øverste højre hjørne
** Opdateringer udføres af Abiomed-personale

Den identificerede sårbarhed kan give uautoriserede hackere mulighed for eksternt at eksekvere koder, når et Ethernet-
kabel ved en fejl er tilsluttet AIC Ethernet-stikket. (Den røde cirkel på billederne herunder angiver stikkets placering.) 
Dette stik er kun til servicebrug og skal ikke bruges under patientstøtte. Den anbefalede løsning ovenfor deaktiverer 
dette Ethernet-stik på AIC og begrænser denne risiko.



*Dette blad er kun beregnet til formidling af tekniske oplysninger.

For at lære mere om Impellas sortiment af hjertepumper, herunder vigtige oplysninger 
om risici og sikkerhed, kan du besøge:  
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

Bemærk, at der på Impella Connect AIC‘er findes en anden Ethernet-port i Impella Connect-modulet. Denne Ethernet-
port, der er angivet med en grøn cirkel på billedet herunder, påvirkes ikke af problemet, og det er sikkert at fortsætte 
med at bruge denne til fjernovervågning af enheden.

Kunder, der er interesseret i yderligere oplysninger om Abiomed-produkter, bør kontakte deres Abiomed-tildelte 
konto- eller kundesupportrepræsentant.

Det er afgørende for Abiomed at sikre vores produkters sikkerhed. Du kan finde flere oplysninger om Abiomeds 
program for produktcybersikkerhed ved at gå til: www.abiomed.de/produktsicherheit

YDERLIGERE OPLYSNINGER
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