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Bactiguard introducerar sårvård i Spanien 
 
Bactiguard utökar sårvårdsaffären genom ett samarbete med det spanska företaget 
Farmaban S.A. Partnerskapet gör det möjligt för Bactiguard att nå ut med hela sin 
produktportfölj på den spanska marknaden.  
 
”Vi har hittat en mycket bra partner i Farmaban – med betydande kompetens inom 
sårvårdsområdet och ambition att växa genom att erbjuda mervärde. Genom att kombinera 
Bactiguards sårvårdsportfölj med ett brett utbud av bandage, förband och postoperativa 
produkter kommer Farmaban att erbjuda ett komplett sårvårdssortiment. Tillsammans med 
Farmaban blir vi väl positionerade inom sårvård och stärker varumärket Bactiguard i 
Spanien,” säger Peter Rådqvist, global försäljningschef. 
 
”Vårt mål är att erbjuda de mest användarvänliga och bästa lösningarna för sårläkning som 
säkerställer både effekt och säkerhet. Genom att kombinera vår lokala expertis med 
Bactiguards sårvårdssortiment är jag övertygad om att vi har ett vinnande koncept,” säger 
Mr. Antonio Coll Balart, CEO för Farmaban S.A. 
 
Farmaban är ett privatägt företag som grundades 1992 och ligger i Sant Fruitós de Bages 
(Barcelona). Företaget startade med tillverkning av självhäftande elastiska bandage och har 
successivt expanderat till att tillverka ett brett sortiment av produkter inom sårvårdshantering. 
 
Förra året etablerade Bactiguard ett partnerskap med Libera Medica för distribution i Spanien 
av Bactiguards infektionsförebyggande portfölj med coatade produkter för urin-, blod- och 
luftvägarna. Genom samarbetet med Farmaban kommer Bactiguard att nå den spanska 
marknaden med hela sin produktportfölj av infektionsförebyggande och sårvårdande 
produkter. 
 
Om Bactiguards sårvårdsportfölj 
Bactiguard sårvård är en biokompatibel, pH-neutral och vattenbaserad produktlinje som 
stödjer sårläkningen, samtidigt som den rengör och minskar mikrobiell belastning i såret. 
Produkterna kan användas för såväl akuta som kroniska sår.  
 
Bactiguard sårvård innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller 
använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Produkterna varken luktar starkt eller 
svider, men dödar effektivt de flesta virus, bakterier och svamp som orsakar infektioner, 
bland annat nya coronaviruset SARS-CoV-2.* Produkterna har ingen negativ effekt på 
mänskliga celler, vilket innebär att de inte är irriterande eller retande för kroppen.  
 
Läs mer om Bactiguard sårvård >>> 
 

   

https://www.bactiguard.com/sv/produkter/sarvard/hydrocyn-aqua-avancerad-sarvard/


 
 
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Petra Kaur, Chief Marketing and Communication Officer, mobil +46 79 304 96 36 
 
 
Referens:  
* 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 en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den 
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 produktions-
anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com 
 
 

http://www.bactiguard.com/

