
DIGNITANA INGÅR SAMARBETE MED PIEDMONT CANCER INSTITUTE FÖR ATT HJÄLPA
BRÖSTCANCERPATIENTER I GEORGIA ATT BEHÅLLA HÅRET

Lund, Sverige - 9 juni, 2017- Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning och tillverkare av DigniCap® skalpkylningssystem,
meddelade idag att DigniCap®-systemet kommer att erbjudas vid Piedmont Cancer Institute i Georgia, USA. Positiva resultat från den kliniska
prövningen för FDA-godkännande, publicerad i februari 2017 av The Journal of the American Medical Association  (JAMA), visar att sju av
tio patienter med tidig bröstcancer behöll minst 50% av håret genom att använda DigniCap®-systemet.

Bröstcancer är den vanligaste maligna sjukdomen hos kvinnor över hela världen med 255 000 nya sjukdomstillfällen varje år i USA. Bara i
staten Georgia i USA diagnostiseras cirka 8 000 nya fall av bröstcancer varje år. Piedmont försöker förstå och behandla hela patienten med
bästa möjliga vård genom att använda avancerade cancerterapier, deltagande i kliniska prövningar med tillgång till nyutvecklade
cancerbehandlingar och de omfattande resurserna i Piedmont Cancer Center och dess omfattande cancerbehandlingsteam.

"För många kvinnor är håravfall i samband med kemoterapi en extremt traumatisk upplevelse," säger Trevor Feinstein, MD i Piedmont Cancer
Institute. "Vissa patienter väljer till och med bort behandling eftersom tanken på att förlora håret är så oroande. Att förstå och hantera de
känslomässiga effekter som åtföljs av diagnos och behandling är viktigt. Vi är stolta över att vara den första i Georgia att erbjuda patienterna
DigniCap®, detta innovativa, kliniskt beprövade alternativ till en av cancerns mest förödande biverkningar."

DigniCap® skalpkylningssystem, som erhöll FDA-godkännande 2015, kommer att finnas tillgängligt i sommar på Piedmonts center i Atlanta,
och därefter väntas fler installationer på andra Piedmont-kliniker.

Dignitana, som var först med att erbjuda skalpkylning på den amerikanska marknaden, har i samarbete med välgörenhetsorganisationen
HairToStay (www.HairToStay.org), redan deltagit i en skalpkylningsutbildning i Atlanta-området för att öka medvetenheten och finansieringen
av skalpkylningsbehandlingar som är ännu inte helt täcks av försäkringar.

"Dignitana är mån om att samarbeta med supportgrupper i området för att öka medvetenheten och tillgången till DigniCap-behandlingar”,
säger William Cronin, CEO för Dignitana, Inc. ”Vi ser fram emot att arbeta med Piedmonts högkvalificerade kliniska personal för att leverera de
bästa skalpkylningsmetoderna tillgängliga på marknaden idag."

Skalpkylningssystemet DigniCap® har en patenterad och åtsittande silikonmössa som placeras direkt på huvudet, och en yttre neoprenmössa
som isolerar och håller silikonmössan på plats. Kylmössan är ansluten till en kylnings- och kontrollenhet med pekskärm. En flytande kylvätska
cirkulerar genom silikonmössan och ger en kontinuerlig och kontrollerad kylning till alla områden på skalpen. Mössan placeras på huvudet och
temperaturen på skalpen sänks gradvis, vilket resulterar i att blodkärlen drar ihop sig och minskar överföringen av cellgifter till skalpen. Kylan
reducerar även cellernas upptag av cellgifter. Tillsammans minskar dessa faktorer risken för håravfall.

DigniCap är nu tillgänglig i 21 stater över hela USA. Med tillägget av Piedmont Cancer Institute-klinikerna i Georgia, tillsammans med East
Jefferson General Hospital i Louisiana och Mile High Oncology i Colorado, finns nu 77 partnerkliniker som för närvarande är kontrakterade i
USA.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en
kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik
Penser Bank som Certified Adviser. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter
som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 13.00 CET.


