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Nu finns Aniocyn tillgänglig i butiker i Norden 

 
Aniocyn, Bactiguards sårvårdsprodukt för husdjur, finns nu till försäljning på Arken 
Zoo, Vetzoo och i Musti Groups övriga butiker i Sverige, Norge och Finland. Produkten 
rengör och stödjer den naturliga sårläkningen genom att effektivt avlägsna både 
bakterier, virus och svamp, utan att irritera eller svida. 
 
Musti Group når ut till kunderna via butikskedjorna Musti ja Mirri, Musti, Arken Zoo och 
Djurmagazinet samt genom de rena e-handelskanalerna Peten Koiratavirke och Vetzoo. 
Aniocyn säljs i mer än 300 fysiska butiker och i e-handeln i regionen.  
 
”Vi har en spännande höst framför oss tillsammans med Musti Group som är den ledande 
kedjan för husdjursprodukter i Norden. Att kunna erbjuda kvalitetsprodukter inom 
infektionsprevention och sårvård för våra husdjur, det är något vi ser extra mycket fram 
emot,” säger Andreas Wallgren, General Manager Nordic på Bactiguard. 
 
Om Aniocyn 
Aniocyn är en vattenbaserad lösning för husdjur, avsedd att rengöra och hjälpa läkningen av 
olika typer av sår så som bit-, riv-, skärsår och brännskador. Produkten minskar risken för 
infektion genom att effektivt avlägsna bakterier, virus och svamp utan att irritera huden eller 
svida. Aniocyn innehåller ingen alkohol eller tillsatser av konserveringsmedel. Produkten kan 
användas runt känsliga områden som ögon, mun, nos, öron och utgör heller ingen fara om 
djuret skulle slicka i såret. Den minskar även lukt från såret. 
 

 
För mer information: 
Andreas Wallgren, General Manager Nordic, mobil +46 70 637 97 49 
 
 
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 
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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 
 
 

 
 

Aniocyn – sårvård för husdjur 
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