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Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Tyskland 
 

Bactiguard har etablerat ett nytt partnerskap med Asid Bonz GmbH (Asid Bonz) 
genom ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland omfattande samtliga 
produkter i Bactiguards portfölj. 
 
"Asid Bonz är en erfaren, välrenommerad och professionell partner som delar våra 
ambitioner att växa på den tyska marknaden genom att erbjuda premiumprodukter 
och tjänster till vården. Genom att samarbeta med Asid Bonz och deras erfarna team 
är vi övertygade om att vi kommer att se en snabb utrullning av vår produktportfölj 
och ökad marknadspenetration i Tyskland ", säger Christian Kinch, VD. 
 
"Vi känner oss privilegierade att samarbeta med ett innovativt medicintekniskt företag 
som har utvecklat en lösning för ett ständigt ökande hälsoproblem. Bactiguard är en 
framgångshistoria som speglas i deras teknologi, organisation och medarbetare. 
Genom partnerskapet kan vi skapa verkliga fördelar för alla intressenter i den tyska 
vården, säger Marko Rudnicki, VD för Asid Bonz GmbH. 
 
Asid Bonz har levererat lösningar till den tyska hälsovårdssektorn sedan 1811 och är 
en ledande leverantör av medicinska förbrukningsartiklar med fokus på anestesi, 
urologi, kirurgi och vårdavdelningar. Företaget ingår i Medi-Globe Group, vars övriga 
verksamheter omfattar Asept InMed SAS, Endo-Flex GmbH, Endo-Technik GmbH, 
Medi-Globe GmbH, Urotech GmbH och Urovision GmbH. 
 
Det nya distributionsavtalet ersätter ett tidigare avtal med med Roeser Medical 
GmbH (Roeser) som tecknades i december 2016. Roeser förvärvades av Sana 
Kliniken 2017, vilket ledde till att avtalet senare sades upp. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28 
 
Om Bactiguard 
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att 
utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade 
infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för 
sjukvården och samhället.  
 
Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. 
Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard 

   



 
 

 

 

Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan 
genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och 
centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.  
 
Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern 
och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om 
i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i 
Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se 

 
 
Om Asid Bonz GmbH 
Asid Bonz GmbH grundades 1811 och ägdes av familjen Bonz, kemister i Böblingen i södra Tyskland, 
fram till 1931. På kort tid växte företaget till att bli en av de ledande tillverkarna av icke organiska 
kemikalier, t ex saltsyra och salpetersyra. År 1847 utvecklade Ernst Gottlieb Bonz den renaste formen 
av kloroform och 1849, på förslag av professor Bruns vid universitetet i Tübingen; var Richard Bonz 
den första i världen att producera högkvalitativ, långtidsverkande anesteseter - en revolutionerande 
förbättring av analgetisk medicin. 
 
Under de följande åren utvecklade Asid Bonz steg för steg till att bli en av de ledande leverantörerna 
av medicinsak förbrukningsartiklar med fokus på kirurgi, anestesi, urologi och vårdavdelningar. 
 
Idag är Asid Bonz en pålitlig leverantör till tyska offentliga, ideella, privata och universitetssjukhus 
samt olika specialiserade vårdgivare inom den ambulatoriska och stationära sektorn. I en nyligen 
genomförd leverantörsutvärdering av en tysk ledande inköpsorganisation rankades Asid Bonz som nr. 
2 av 50 leverantörer av medicintekniska produkter. Med vår förpliktane 200-åriga tradition kommer vi 
alltid att sträva efter att göra vårt - även om det är begränsat - bidrag till den snabba tillfrisknandet hos 
sjuka genom högkvalitativa produkter i kombination med en utmärkt service. Asid Bonz är certifierad 
enligt ISO 13485, ISO 9001 och bilaga V till direktivet om medicintekniska produkter (93/42 / EEG). 
 
Läs mer om Asid Bonz på www.asid-bonz.de 

http://www.bactiguard.se/

