
 
 
 

 

Pressmeddelande   Stockholm, 21 januari 2021 
 
 

 
 
 
 
 
CE-märke för Zimmer Biomets traumaimplantat med 
Bactiguards teknologi 
 
Idag fick Zimmer Biomets ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi 
europeiskt regulatoriskt godkännande och CE-märkning. Samtidigt pågår 
förberedelserna för att registrera implantaten på den amerikanska marknaden. 
 
”Jag är mycket glad över att vi nu säkerställt CE-märket för Zimmer Biomets Bactiguard-
coatade traumaimplantat. Det banar väg för lansering på den europeiska marknaden under 
2021. Samtidigt pågår förberedelserna för registrering av implantaten på den amerikanska 
marknaden för fullt”, säger Cecilia Edström, Bactiguards VD. 
 
Partnerskapet med Zimmer Biomet har potential att expandera Bactiguards licensaffär 
avsevärt och bidra väsentligt till licensintäkterna. 
 
Bakgrund till Bactiguards licensavtal med Zimmer Biomet 
 
2015 inledde Bactiguard ett samarbete med Vigilenz Medical Devices för Bactiguard-coatade 
ortopediska traumaimplantat, omfattande marknaderna i ASEAN-regionen i Sydostasien. 
Implantaten CE-märktes i december 2018 och har använts som referens i processen för att 
erhålla regulatoriskt godkännande för Zimmer Biomets traumaimplantat. Vigilenz Medical 
Devices förvärvades av Bactiguard 2020 och är nu ett helägt dotterbolag. 
 
I september 2019 ingick Bactiguard ett exklusivt, globalt licensavtal för ortopediska 
traumaimplantat med Zimmer Biomet. Avtalet inkluderade en licensavgift på 3 miljoner US-
dollar i samband med undertecknandet, ytterligare villkorade licensavgifter på 2 miljoner US-
dollar kopplade till regulatoriskt godkännande i USA och royalties på nettointäkterna efter 
kommersialisering. 
 
 
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 2021-01-21, kl. 18.30.  
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Cecilia Edström, VD, mobil: +46 72 226 23 28 
 
 

   



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traumaimplantat 
 
 
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 och pH-neutral produktlinje 
som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot 
smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara 
retande för huden eller kroppen i övrigt. 
 
Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern 
och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden.  
 
Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och 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/

