
 

 
 

 
Pressmeddelande               Dignitana AB (publ) Lund 2015-10-29 
 

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 patientkomfort. 

Dignitana erhåller patent i USA 
 

Dignitana meddelar att amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark 

Office (USPTO), har beviljat Dignitana ett patent som förstärker skyddet för Bolagets 

skalpkylningsteknologi.  
 

Dignitana AB, verksamma inom medicinsk skalpkylning, meddelar att bolaget har erhållit ett patent 

hos USPTO i USA. Detta patent har sedan tidigare beviljats i Europa, Kina, Korea och Japan och nu 

även i USA med patentnummer 9.101.463. Dignitana har en aktiv IP (Intellectual Property) strategi 

och har genom åren arbetat med patentskydd på prioriterade marknader. Dignitana skickade in den så 

kallade PCT-ansökan 2008 och beslutet från USPTO ger bolaget ett legalt skydd i USA till 2031. Det 

här patentet är en del av Dignitanas IP portfölj, som består av andra patent, varumärken och 

mönsterskydd. Portföljen ger ett brett skydd för bolagets teknologi. 

 

Dignitanas skalpkylningssystem, DigniCap®, består av en tätsittande silikonmössa som är ansluten till 

en kylnings- och kontrollenhet. Kylvätska cirkulerar genom kanaler i mössan. Temperaturen i 

kylmössan övervakas och regleras automatiskt genom hela behandlingen genom sensorer i kylmössan, 

en teknologi som redan är patenterad. Det nya patentet ger Dignitana skydd för den specifika 

utformningen av kanalsystemen i kylmössan. Skyddsomfånget för patentet kan även innefatta andra 

skalpkylningsanordningar som använder samma unika kanalsystem som DigniCap®.  

 

Med det här patentet kan Dignitana hindra andra från att tillverka, använda, marknadsföra, sälja i, samt 

importera den patenterade produkten till USA. För att visa för marknaden att bolagets produkt är 

skyddad av ett patent kommer produkten eller förpackningen att märkas med patentnumret.  

 

Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ): 

 

”Vårt skalpkylningssystem, DigniCap®, för reduktion av kemoterapirelaterat håravfall, är det enda 

skalpkylningssystem som har avslutat en formell studie för ett FDA-godkännande i USA. Medan vi 

väntar på godkännandet bygger vi upp en infrastruktur för att kunna göra DigniCap® tillgängligt i 

USA. Det är viktigt för oss att vi får detta skyddet nu eftersom det ger oss ytterligare en 

konkurrensfördel på den amerikanska marknaden. 

  

För att ytterligare stärka vår IP-strategi kommer vi, med ett bidrag från ALMI / Vinnova, genomföra 

en översyn av vår IP-strategi för att bevara och utnyttja våra patent, varumärken och mönsterskydd på 

bästa sätt, och därmed erhålla och bibehålla statligt skydd och stärka vårt varumärke. " 

 

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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