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Bactiguard expanderar i Europa 
 
Bactiguard inleder partnerskap på den spanska marknaden med Libera Medica S.L. 
Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards 
infektionsförebyggande (BIP) portfölj med produkter för urinvägarna, blodbanan och 
luftvägarna. 
 
Libera Medica är ett familjeägt företag baserat i Madrid. Företaget har ett starkt fokus på 
infektionsprevention, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och 
medicinsk utrustning i Spaniens alla regioner. 
 
Partnerskapet är ett viktigt steg i Bactiguards europeiska expansion, då Spanien är ett av 
Europas största länder med 46 miljoner invånare. 
 
”Libera Medica har gedigen kompetens och erfarenhet av att marknadsföra 
infektionsförebyggande lösningar till kunder i hela Spanien. Vi är övertygade om att de är rätt 
partner för att etablera Bactiguards varumärke och stärka vår position i Spanien, ett av 
Europas största länder,” säger Cecilia Edström, VD. 
 
”Vårdrelaterade infektioner är en global utmaning och antibiotikaresistensen ett växande 
problem, som blivit mer tydligt än någonsin i ljuset av den pågående Corona-pandemin. Vi 
erbjuder innovativa produkter och tjänster i syfte att förbättra säkerheten för patienter och 
vårdgivare. Vi är säkra på att Bactiguards teknologi kommer att förändra 
marknadsdynamiken för infektionsprevention inom bland annat intensivvården. Därför är vi 
mycket entusiastiska över framtidsutsikterna för detta samarbete. Tillsammans kommer vi att 
fortsätta vårt arbete för att bryta infektionskedjan. Vi känner oss mycket hedrade att 
representera Bactiguard”, säger Javier Vázquez, generaldirektör för Libera Medica S.L. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Jonas Östregård, Head of Sales Europe, mobil +46 70 521 13 88 
 

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.com 

 

http://www.bactiguard.com/

