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Apoteket AB tar in Hydrocyn i sortimentet
Apoteket AB tar in Bactiguards desinfektionslösning Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) i
sortimentet och produkterna kommer inledningsvis att säljas via nätbutiken
www.apoteket.se. Hydrocyn är en alkoholfri produkt som effektivt dödar virus,
bakterier och svamp utan att irritera huden.
”Apoteket AB har en särställning på den svenska marknaden, både vad gäller kvalitet och
kundservice. Pandemin och den fortsatta smittspridningen i samhället, kombinerat med
vanliga infektioner under ”vabruari” gör att det finns ett stort behov av produkter som är
bevisat effektiva och samtidigt fungerar i vardagen. Därför är vi mycket glada över
samarbetet med Apoteket AB som gör det möjligt att nå ut till fler kunder,” säger Andreas
Wallgren, General Manager Nordics på Bactiguard.
Hydrocyn är en alkoholfri desinfektionslösning som är dokumenterat effektiv mot virus,
bakterier och svamp. Den kan användas av såväl vuxna som barn, då man inte behöver vara
rädd för att få stänk i ögon eller mun. Den är inte brandfarlig och kan även användas på ytor
och personliga föremål, t ex mobiltelefoner, som behöver regelbunden desinficering.
Hydrocyn ingår i Bactiguards portfölj av infektionsförebyggande produkter sedan förvärvet av
Vigilenz i början av 2020. När Hydrocyn lanserades i Sverige i mitten av mars prioriterades
initialt kunder med samhällsbärande funktioner bland annat Polismyndigheten. I juni
påbörjades försäljningen till privatpersoner.
Om Hydrocyn® aqua
Hydrocyn är en alkoholfri desinfektion för hud och ytor, som är bevisat effektiv mot SARSCoV-2*, viruset som orsakar covid-19. Lösningen innehåller hypoklorsyra, samma ämne som
kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Omfattande tester
visar att den effektivt dödar virus, bakterier och svamp samtidigt som den är hudvänlig och
inte orsakar irritation. Eftersom den är helt fri från alkohol, är den heller inte brandfarlig.
Hydrocyn är vattenbaserad, pH-neutral och rekommenderas av Astma & Allergiförbundet.
Hydrocyn finns till försäljning i praktisk 100 ml sprayflaska och 500 ml pumpflaska. Köp
Hydrocyn på www.Apoteket.se och läs mer om produkten på www.hydrocyn.se
För ytterligare information vänligen kontakta:
Andreas Wallgren, General Manager Nordic, mobil: +46 70 637 97 49
* I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester genomförts med Hydrocyn aqua på en viruskultur av
det nya coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Resultatet visade att 99,98 % av viruspartiklarna avdödades och var
därmed inte smittsamma.

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 infektioner och
reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.
Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som 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.
I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri produktlinje för sårvård och
desinfektion. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel,
pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens
immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.
Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern
via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden.
Bolaget har cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

