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Bactiguard lanserar sårvårdsprodukter för husdjur i
samarbete med Musti Group
Bactiguard expanderar i ett nytt marknadssegment och lanserar infektionsprevention
för djur i samarbete med nordiska Musti Group. Partnerskapet omfattar en ny
produktlinje sårvårdsprodukter (Aniocyn) för husdjur. Aniocyn kommer att finnas i
Mustis försäljningskanaler från september.
”Det skall bli väldigt spännande att gå in ett nytt marknadssegment tillsammans med Musti
Group som är den ledande kedjan för husdjursprodukter i Norden. Tillsammans kommer vi att
erbjuda effektiva och säkra produkter för infektionsprevention och sårvård för djur. Att växa
genom att erbjuda kvalitetsprodukter för infektionsprevention och erbjuda mervärde till våra
kunder är en viktig del av vår strategi,” säger Peter Rådqvist, Global Head of Sales Bactiguard.
”Husdjur drabbas av ofta av sårskador, rivsår, problem med trampdynor eller andra
hudåkommor. För det mesta är det djurägaren själv som vårdar djuret hemma och vi är glada
att kunna erbjuda produkter som underlättar omvårdnaden. Aniocyn kompletterar vårt sortiment
väl med produkter som både hjälper sårläkning och minskar risken för infektioner och är ett
välkommet tillskott i vårt växande sortiment av ”wellbeing” produkter för djur.” säger Ellinor
Persdotter Nilsson, Chief Commercial Officer på Musti Group.
Sedan den första Musti-butiken öppnade 1988 i Finland har bolaget expanderat kraftigt och har
nu fler än 300 butiker i Sverige, Finland och Norge. 2020 listades Musti Group på Nasdaq
Helsinki Oy. Musti Group når ut till kunderna via flera kanaler: butikskedjorna Musti ja Mirri,
Musti, Arken Zoo och Djurmagazinet samt genom de rena e-handelskanalerna Peten
Koiratavirke och Vetzoo. Aniocyn kommer att lanseras både i fysiska butiker och i e-handeln i
samtliga länder.
Om Aniocyn
Aniocyn är en ny produktlinje sårvårdsprodukter anpassade för djur. Produkterna hjälper den
naturliga sårläkningsprocessen och minskar risken för infektion. Det verksamma ämnet
hypoklorsyra (HOCl) är samma substans som immunceller använder i sitt försvar mot
mikroorganismer för att effektivt eliminera bakterier, svamp och virus.
Produkterna är avsedda för att rengöra och fukta olika typer av skador på huden som bit-, riv-,
skärsår och brännskador. De bidrar till att minska dålig lukt och kan användas runt, ögon, mun,
nos och öron. Produkterna innehåller ingen alkohol eller tillsatser av konserveringsmedel, svider
eller luktar inte samt är säkra vid eventuell sårslickning. Bactiguards produkter är utvecklade
och producerade enligt europeiska kvalitets- och säkerhetsstandards för medicintekniska
produkter.
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Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag med målet att skydda och 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 bidrar vi till bättre hälsa och
minskade kostnader för sjukvården och samhället. 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

