
 
 
 

 
 

 
Pressmeddelande               Dignitana AB (publ) Lund 2015-10-21 
 

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 OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. 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® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda 

skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort. 

 

Dignitana ställer ut DigniCap® på bröstcancersymposiet i San Antonio  

(Texas), 8-12 december 
 

I San Antonio samlas årligen världens ledande bröstcancerläkare. Dignitana kommer 

för första gången att ställa ut sitt skalpkylningssystem DigniCap® på detta symposium. 
 

San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) är ett internationellt symposium som startades 1977 

och riktar sig till forskare och läkare som specialiserat sig inom bröstcancer. Arrangören förväntar sig 

ca 7 500 deltagare från mer än 90 länder. 

 

Dignitana kommer att informera om skalpkylning och demonstrera DigniCap®, det första och hittills 

enda skalpkylningssystemet som har genomgått en klinisk studie för ett FDA (Food and Drug 

Administration) godkännande. Skalpkylning får mer och mer uppmärksamhet i USA och intresset är 

stort från såväl läkare som patienter. Dignitanas målsättning är att fortsätta öka medvetenheten och 

kunskapen om skalpkylning och DigniCap®. 
 
VD Jan Richardsson Dignitana AB kommenterar: 
”Att ställa ut på symposiet i San Antonio ligger helt rätt i tiden och i linje med vår målsättning. Vi är 

inne i den regulatoriska processens absoluta slutskede för ett FDA godkännande av DigniCap® i USA. 

Jag är övertygad om att DigniCap® kommer att bli godkänt. Det har varit en lång process men i 

väntan på godkännandet jobbar vi för fullt med att etablera kontakter med potentiella kunder och 

förhandla kontrakt med sjukhus.” 

 

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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