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Bactiguard breddar sitt CVK-sortiment
Bactiguard breddar sortimentet av centrala venkatetern BIP CVC, genom att lansera
set med den populära Raulserson-sprutan, för en enklare hantering och inläggning.
BIP CVC har visats kunna minska risken för kostsamma blodinfektioner som är vanligt
förekommande vid användning av centrala venkatetrar.
"Efterfrågan på vår BIP CVC ökar stadigt, och vi är glada att nu också kunna erbjuda ett set
med den populära Raulerson-sprutan. I många länder utbildas unga läkare att använda en
speciell inläggningsmetod med just den sprutan, och detta nya set gör vår produktportfölj
ännu mer konkurrenskraftig ", säger Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing på Bactiguard.
Kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI) är en av de vanligaste, dyraste och mest dödliga
komplikationerna av centrala venkatetrar och dessutom den vanligaste orsaken till
vårdrelaterad bakteriemi1. Enligt Världshälsoorganisationen kan behandlingen av ett enda
fall av CRBSI kosta upp till 56 000 USD. US Centre for Disease Control bedömer att omkring
12–25 % av alla patienter som drabbas av CRBSI dör av sjukdomen2.
Centrala venkatetrar med Bactiguards ytskikt har visats kunna minska antalet
kateterrelaterade infektioner hos högriskpatienter med upp till 52%.3 Jämfört med centrala
venkatetrar utan ytbehandling tyder data på att BIP CVC har bättre egenskaper vad gäller
blodkompatibilitet, i form av lägre trombosrisk. I samma ex vivo studie konstaterades också
goda icke-hemolytiska egenskaper hos BIP CVC jämfört med katetrar med annat ytskikt.4
BIP CVC med Raulerson-spruta är en utökning av produktsortimentet som först lanserades
2013.
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För ytterligare 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 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

