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Om Dignitana AB (publ): Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra 

medicintekniska system inom medicinsk kylning. Vår huvudprodukt – skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat 

system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. Dignitana 

bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap®. Dignitanas 

aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.  

För mer information gå in på: www.dignitana.se 

 

Om skalpkylningssystemet DigniCap®: DigniCap® skyddar cellerna, och därmed också håret, genom att reducera 

mängden cytostatika lokalt kring skalpen. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn 

kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort. 

Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap® uppmärksammat i NBC 

Nightly News 
 

NBC, ett av USA:s rikstäckande tv-bolag, sände under lördagen ett inslag i NBC Nightly 

News där Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap® presenterades. 

 

NBC är ett av de största tv-bolagen i USA och deras kvällsnyheter i NBC Nightly News ses 

av över 8 miljoner tittare. TV-inslaget med Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap® 

sändes under lördagskvällen i NBC Nightly News och under söndagen sändes inslaget av ett 

antal lokala NBC-stationer. 

 

Inslaget visar Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap® tillsammans med Dr Hope Rugo, 

som har varit huvudansvarig för den kliniska studien. I inslaget intervjuas även en kvinna som 

var med i den kliniska studien, Donna Tookes. 

 

Donna Tookes fick bröstcancer 2013. Cancern hon drabbades av var behandlingsbar, men det 

skulle krävas kemoterapibehandling. Hon kunde inte föreställa sig att förlora sitt ”vackra 

tjocka hår”. 

 

"I still looked like myself, even though I was going through life-saving treatment." säger 

Donna Tookes i intervjun. Hon är idag fri från sin cancer. 

 

Inslaget ”Scalp Cooling System Helps Cancer Patients Keep Hair During Treatment” finns att 

se och läsa på: 

http://www.nbcnews.com/nightly-news/scalp-cooling-system-dignicap-helps-cancer-patient-

keep-hair-during-n367106 

 

Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ): 

“Vi är väldigt glada att media börjar få upp ögonen för vår produkt och att NBC har gjort det 

här inslaget. Människors välbefinnande är viktigt och särskilt i svåra stunder. Cancer kan alla 

drabbas av, men håravfall vid behandling är något som patienten själv har möjlighet att 

påverka. Tv-inslaget visar vilken stor effekt vår produkt kan ha för människor i en svår 

situation.” 

 

För ytterligare information:  

 

Jan Richardsson 

VD, Dignitana AB (publ) 

Telefon: +46 46 16 30 92 

E-post: jan.richardsson@dignitana.se 
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