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Bactiguard expanderar i Europa 
 
Bactiguard expanderar på fyra nya marknader i Europa genom att ingå 
partnerskap med Sanova Pharma för Österrike, Pofam-Poznaǹ för Polen,  
Mediq Suomi för Finland och Inex Medical för Grekland. 
 
”Vi är övertygade om att vi, genom att kombinera Bactiguards portfölj av 
infektionsförebyggande produkter med våra partners lokala kunskap och access till 
både akut- och hemsjukvård, kommer att vara ett framgångsrikt recept på dessa 
marknader”, säger Cecilia Edström, SVP Sales and New Business. 
 
”Starka och pålitliga partners samt attraktiva produkter är viktiga faktorer för Sanovas 
framgång. Vi är glada över att ingå partnerskap med Bactiguard. Deras innovativa 
produkter uppfyller ett tydligt behov på marknaden, speciellt med tanke på den 
ökande resistensen mot antibiotika”, säger Harald Deutsch, Division Manager 
Medical Systems, Sanova Pharma GesmbH (Sanova). 
 
Sanova är den ledande distributören till det österrikiska sjukvårdssystemet för 
avancerade terapeutiska-, behandlings- och diagnostiklösningar i syfte att förbättra 
livskvalitéten för patienter. Sanova ingår i Celesio Gruppen som är en av Europas 
största apoteksaktörer. 
 
Pofam-Poznaǹ tillverkar och distribuerar högkvalitativa medicintekniska produkter, i 
syfte att förse patienter med moderna, konkurrenskraftiga produkter som förbättrar 
deras livskvalitet. 
 
Mediq Suomi ingår i Mediq Group, en ledande leverantör av sjukvårdsmaterial och 
tjänster, etablerat på flera europeiska marknader och i USA. 
 
Inex Medical distribuerar medicintekniska produkter och utrustning, med fokus på 
intensivvård. 
 
Genom att ingå partnerskap med ledande leverantörer till sjukvårssystemen på fyra 
nya marknader expanderar Bactiguard steg för steg närvaron i Europa. I takt med 
ökande antibiotikaresistens, får fler och fler vårdgivare upp ögonen för vikten av att 
förebygga infektioner, vilket bådar gott för framtiden.  
 
 

   



 
 
 

 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Cecilia Edström, SVP Sales and New Business, Mobil: +46 72 226 23 28 
 
Om Bactiguard 
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en 
infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av 
medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska 
användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande 
problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda 
kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och 
patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster 
och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. 
Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och 
företaget har även en egen produktportfölj, som består av även en egen produktportfölj, som 
består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett 
tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har 
omkring 60 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och 
produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om 
Bactiguard på www.bactiguard.se 
 

http://www.bactiguard.se/

