
 
 
 

 

Pressmeddelande   Stockholm, 17 mars 2020 
 
 

 
 
 
 
Bactiguard har mottagit order på drygt 20 miljoner 
kronor för produkt som skyddar mot coronavirus  
 
Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”), BACTI, har under de första dagarna efter 
lanseringen av HYDROCYN aqua® på den svenska marknaden mottagit kundorder, 
bland annat från Polismyndigheten, till ett sammanlagt värde av drygt 20 miljoner 
kronor. Vi prioriterar initialt kunder med samhällskritiska funktioner och arbetar 
parallellt med att öka produktionskapaciteten både i Sverige och Malaysia för att möta 
den starka efterfrågan. 
 
”Vi är överväldigade av den efterfrågan vi mött i Sverige, från såväl vårdgivare, myndigheter, 
företag som privatpersoner. Det gör mig samtidigt oroad eftersom det visar att bristen på 
medicinsk skyddsutrustning är utbredd. Vi kommer därför att i närtid behöva prioritera 
samhällskritiska verksamheter som vårdgivare och polisen eftersom vår produktionskapacitet 
i dagsläget är begränsad,” säger Cecilia Edström, VD.   
 
”Vi för en nära dialog med Regeringens nationella samordnare för life science industrin och 
berörda myndigheter för att så snabbt som möjligt säkerställa de tillstånd som krävs för att 
kunna etablera produktion på hemmaplan. Vi ser det som vår uppgift att bidra till att 
spridningen av Covid-19 fördröjs så mycket som möjligt och att samhällskritiska funktioner 
kan upprätthålla sin verksamhet i detta allvarliga läge,” fortsätter Cecilia Edström. 
 
Bactiguard lanserade HYDROCYN aqua® i Sverige den 12 mars. Effekten av HYDROCYN 
aqua® på coronavirus har testats och det är dokumenterat att den dödar 99,9 procent av 
tidigare varianter inom 15–30 sekunder. Tidigare erfarenhet visar också att den påvisade 
avdödande effekten kan överföras till nya varianter av coronavirus. Tester på Covid-19 
(SARS-CoV-2) pågår nu för att verifiera detta. 
 
HYDROCYN aqua® är en pH-neutral och vattenbaserad produkt som hittills använts för 
sårvård och, till skillnad från alkohol och klorhexidin, inte är irriterande, giftig eller skadlig för 
kroppen. Den aktiva substansen är hypoklorsyra (HOCl). Produkten är CE-märkt (godkänd i 
EU) och registrerad av FDA i USA. 
  
 
Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-03-17, kl. 13.45. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Cecilia Edström, VD tel 08-440 58 80 

   



 
 
 

 

 
 
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 BD. 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. Nyligen fullföljdes förvärvet av 
malaysiska Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och 
förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och infektionsprevention. 
 
Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre 
produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. 
 
Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se 
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