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Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Bolaget har utvecklat ett patenterat medicinskt 

kylningssystem som reducerar cytostatikarelaterat (cellgift) håravfall; DigniCap™. Tusentals patienter är redan 
framgångsrikt behandlade med DigniCap™, som nu är redo för en internationell lansering. 

 

 

Order fyra system till Imperial College – Englands största NHS-klinik 
 

Dignitana har erhållit en order om fyra (4) DigniCap
TM 

Systemet till Imperial College NHS 

trust London. 

 

Imperial College har utvärderat DigniCap
TM 

Systemet under ett antal månader och går nu 

vidare med en första order om fyra system. Ordern är av stor betydelse för Dignitana och 

kommer vara instrumentell i arbetet med att etablera en välgörenhetsfinansiering för den 

offentliga sjukvården i Storbritannien  

 

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar: 

Ordern är en mycket viktig komponent i vårt arbete i Storbritannien och en stor framgång av 

flera skäl 

- Ordern kommer från Storbritanniens största sjukhus och är därigenom av stort 

symboliskt värde. 

- I konkurrens med gratis produkter för klinken har valet fallit på DigniCap  

- I ett partnerskap kommer Dignitana och Imperial College verka för etablera en 

välgörenhetsstruktur även för Dignitana inom den brittiska offentliga sjukvården 

Dignitana tog tidigt beslutet att bearbeta den brittiska marknaden själva och även om det har 

krävts extraordinära insatser med en liten organisation till en början känner vi nu att vi har fått 

ett genombrott i landet där den största skalpkylningsmarknaden finns. Att efter att ha blivit 

jämförd med konkurrerande metoder bli utvald som leverantör trots att konkurrenterna lockar 

med gratis behandlingar är ett stort kvalitetsmått som kommer bli betydelsefullt för hela vår 

marknadsföring. 

Inom den privata sektorn där välgörenhetsfinansiering inte används gör vi stora framsteg och 

detta är ett steg i rätt riktning även inom den offentliga sjukvården. 
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Telefon: 0733- 93 70 76  
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