
  
 

 

 
 
 
Pressmeddelande   Stockholm, 16 augusti 2018 
 
 
 
Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-
katetrar 
 
Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar; Female anpassad för kvinnors 
anatomi och Tiemann, som underlättar kateterisering av män. BIP Foley Catheter har 
visat sig minska risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion, vilket är vanligt 
förekommande vid användning av kvarliggande urinkatetrar.  
 
"Efterfrågan på våra BIP Foley-katetrar ökar stadigt, och vi är glada att nu kunna erbjuda ett 
bredare sortiment som ger fler valmöjligheter för patienter med kvarliggande kateter. De nya 
produkterna gör oss också ännu mer konkurrenskraftiga”, säger Nina Nilsson, SVP Sales 
and Marketing på Bactiguard. 
 
BIP Foley Catheter Silicone Female med sin kortare längd är anpassad för kvinnor som har 
ett kortare urinrör än män.  
 
Katetrar med Tiemannspets kan användas för att underlätta den ibland svåra passagen hos 
män, orsakad av urinrörets krökta utformning. Denna typ av spets är den näst mest använda 
efter Nelatonspetsen, som redan finns i Bactiguards sortiment. 
 
Kateterrelaterad urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen 
och orsakas ofta av kvarliggande urinvägskatetrar. Infektionerna kan leda till allvarliga 
komplikationer som orsakar stort lidande för patienten, högre dödlighet och ökade 
vårdkostnader. BIP Foley-katetrarna har en dokumenterad förmåga att reducera bakteriuri, 
symptomatiska urinvägsinfektioner och användningen av antibiotika.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing, Mobil: +46 70 214 87 49 
 
 
  

   



  
 

 

 
 
 
 
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 70 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 
 
 

http://www.bactiguard.se/

