
 

 
 

 
Pressmeddelande               Dignitana AB (publ) Lund 2016-03-04 
 

 
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 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. 

 

Florida Cancer Specialists & Research Institute erbjuder skalpkylning med 

DigniCap® 
 

Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning, erhöll i december förra året ett så 

kallat de novo 510(k)-godkännande av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och får 

sedan dess marknadsföra och sälja skalpkylningssystemet DigniCap® på den amerikanska 

marknaden. Bolaget tillkännager idag att de tecknat avtal med Florida Cancer Specialists & 

Research Institute.  

 

Florida Cancer Specialists & Research Institute grundades 1984 och är idag ett av de största 

oberoende vårdbolagen inom onkologi och hematologi. Institutet har över 60 vårdenheter och 

har över 300 läkare och sjuksköterskor anställda.   

 

Ordern från Florida Cancer Specialists & Research Institute är den sjunde för Dignitana i 

USA. Installation av DigniCap® och utbildning av användarna på de första sjukhusen har 

genomförts under februari och de första patienterna har påbörjat sina 

skalpkylningsbehandlingar. 

 

Jan Richardsson, VD Dignitana AB, kommenterar: 

”På den amerikanska onkologimarknaden finns ett flertal privata aktörer. Florida Cancer 

Specialists & Research Institute har byggt upp en imponerande verksamhet med bas i Florida. 

Denna första order omfattar ett flertal DigniCap® system och vi har goda förhoppningar om 

att få leverera ytterligare system.   

 

Vi är stolta och glada att äntligen ha börjat behandla de första patienterna i USA!” 
 

 

För ytterligare information:  

 

Jan Richardsson 

VD, Dignitana AB (publ) 

 

Telefon: +46 46 16 30 92 

E-post: jan.richardsson@dignitana.se 

http://www.dignitana.se/
mailto:jan.richardsson@dignitana.se

