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Bactiguard inleder samarbete med Mediplast för 
Skandinavien 
 
Bactiguard inleder ett exklusivt samarbete för försäljning och distribution i Sverige, 
Norge och Danmark med Mediplast, ett medicinteknikföretag och leverantör till 
sjukvården i hela Norden. Med hjälp av Mediplasts säljkår förbättras förutsättningarna 
att på kortare tid bearbeta fler svenska vårdgivare. Samtidigt öppnas möjligheten att 
lansera BIP portföljen i Norge och Danmark, som hittills varit obearbetade marknader 
för Bactiguard.  
 
”Under de senaste två åren har vi framgångsrikt etablerat ramavtal för de största svenska 
landstingen, och täcker idag cirka 70% av Sveriges befolkning. Det ger oss bra 
förutsättningar för att bearbeta marknaden både bredare och djupare med hjälp av Mediplast 
stora säljstyrka. Mediplast har redan idag en stark marknadsnärvaro i våra viktigaste 
kundsegment, IVA, kirurgi och urologi och deras produkter kompletterar vår produktportfölj. 
Dessutom får vi nu access till både Danmark och Norge och etablerar ett partnerskap som 
kommer att bli mycket gynnsamt för båda parter”, säger Christian Kinch, VD på Bactiguard.  
 
”Vi är mycket stolta över att Bactiguard valt oss som samarbetspartner i Skandinavien och 
särskilt för den viktiga hemmamarknaden. Vi bedömer att bolaget är i en mycket spännande 
fas där man gjort ett fantastiskt arbete med upphandlingarna i Sverige de senaste åren, och 
vi kommer fortsätta att driva det arbetet. För vår del kommer försäljning av Bactiguards 
produkter både stärka vår marknadsposition och naturligtvis bidra till vårt mål om att erbjuda 
en trygg och säker vård”, säger Johan Bongstorp, VD på Mediplast.  
 
Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal som täcker Sverige, Norge och 
Danmark för hela Bactiguards infektionsförebyggande BIP portfölj, bestående av produkter 
inom urinvägar, blod- och luftvägar.   
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Cecilia Edström, CFO Bactigaurd, mobil: +46 72 226 23 28  
Johan Bongstorp, VD Mediplast AB, mobil: +46 70 298 68 61 
 
 
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.  
 
Vår 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.  
 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Vi 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 
 
 
Om Mediplast  
Mediplast är ett medicintekniskt bolag med verksamhet i hela Norden. Mediplast tillhandahåller 
tjänster samt egna och andras produkter till sjukvården på samtliga nordiska marknader. Mediplast 
omsätter ca 800 MSEK och ägs av börsnoterade AddLife AB. Centrallagret finns i Malmö, vilket 
möjliggör en effektiv hantering och snabb leverans till kunderna. 
 
Mediplast produkter finns inom ett brett spektra av engångsprodukter till avancerade produkter av 
investeringskaraktär inom åtta huvudområden; Operation, Thorax/Neuro/Ortopedi, Radiologi/ 
Neuroradiologi/Kardiologi, Förband, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård.  
 
För mer information www.mediplast.com 
 
 

http://www.bactiguard.se/

