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Bactiguard och Svenskt Industriflyg etablerar luftbro 
för medicinsk skyddsutrustning 
 
Den snabba spridningen av virus-pandemin har lett till att ett stort antal länder stänger 
sina gränser och transportkapacitet försvinner i takt med att flygbolagen ställer in 
rutter och avgångar. Världsekonomin och handeln påverkas i stor omfattning och för 
tillverkande bolag leder det till osäker varuförsörjning och svårigheter att öka 
leveranskapaciteten. Det drabbar sjukvården som har ett akut behov av medicinsk 
skyddsutrustning. Därför etablerar Bactiguard och Svenskt Industriflyg AB en luftbro 
mellan Asien och Europa, som görs tillgänglig även för andra svenska företag. 
 
”Den snabba spridningen av pandemin är en stor utmaning för sjukvården, företag och 
världsekonomin. Samtidigt är vi många som vill bidra genom att tillhandahålla lösningar som 
förbättrar tillgången på de produkter det råder mest akut behov av,” säger Cecilia Edström, 
Bactiguards VD. 
 
”Bactiguard kommer att nyttja luftbron för att transportera produkter för infektionsprevention 
från våra anläggningar i Malaysia till Sverige i en takt som annars inte skulle vara möjlig. Vi 
vill samtidigt öppna möjligheten för andra företag med liknande utmaningar att ansluta sig till 
detta initiativ,” fortsätter Cecilia Edström. 
 
”Efterhand som de reguljära alternativen blir allt mer begränsade är vi glada att kunna 
tillhandahålla transportkapacitet. Mina medarbetare på Svenskt Industriflyg är specialiserade 
på komplexa transportlösningar och vi är tacksamma över möjligheten att få vara en kugge i 
arbetet att försörja den svenska sjukvården med livsviktig utrustning,” säger Brian Liddle, 
Svenskt Industriflygs VD.  
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Cecilia Edström, VD Bactiguard tel +46 8-440 58 80 
Brian Liddle, VD Svenskt Industriflyg AB tel +46 8-564 850 90 
 
 
Om Svenskt Industriflyg AB 
Industriflyg kan förse sina kunder med nyckelfärdiga lösningar. Genom vårt systerföretaget Scutus,    
kompletterar vi med säkerhetsanalyser och skydd under resor. Medicinsk support i luften och på 
marken sker i samarbete med Medaire & Karolinska Universitetssjukhuset. Sammansatt en transport 
på högsta nivå av säkerhet och effektivitet i några av världens mest avancerade flygplan. 
Industriflyg används inte bara för verkställande ledningar och persontransporter, utan också för 
specialuppdrag och komplexa transportbehov som är svåra eller omöjliga att lösa med reguljära 
transportalternativ. 

   



 
 

 

 

Industriflyg har 85 anställda som utgör ett dedikerat team, vana att prestera i krävande miljöer. 
Bolaget opererar 10 flygplan, innehållande allt från lättare kapacitet inom Europa till flygplan med 
global räckvidd. Företaget har även två helikoptrar att erbjuda våra kunder. Stockholm /Bromma 
flygplats är bas för verksamheten, som också inkluderar vår egen handling och FBO, IFLY. Denna 
infrastruktur stöder såväl vår egen verksamhet  som charteroperatörer från hela världen. 
 
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.se 

 
 

 

http://www.bactiguard.se/
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