
NOVO
Sedan 1987 har vi utvecklat, tillverkat och marknadsfört medi-
cinska hjälpmedel och medicintekniska lösningar för intensiv-
vård, anestesi och vård. I portföljen ingår fixturer och tillbehör 
för ventilerade patienter, fästanordningar och profylax för 
patienter i alla åldrar, intubationshjälpmedel samt en utrust-
ningsvagn för intrahospital patienttransport. 
För våra produkter använder vi uteslutande högkvalitativa 
material från EU-partnerföretag. Produktionen är huvudsakli-
gen belägen på vårt huvudkontor i Kerpen i närheten av Köln. 
Vår extremt flexibla produktion garanterar korta leveranstider, 
hög leveranssäkerhet och till och med en snabb realisering av 
anpassade produkter efter kundförfrågan.

Fixation Luftvägar
Området ”Fixation luftvägar” innehåller ett brett sortiment av 
fixeringar för trakeostomirör och endotrachealrör, en expertlös-
ning för oral och tandhygien och andra tillbehör. Var och en 
av våra Novo-produkter är säker, enkel att använda och av 
hög kvalitet.

Anpassade lösningar
Den optimala patientvården behöver också lösningar på 
specifika problem. På begäran utvecklar och tillverkar vi skräd-
darsydda produkter som individuella fixeringar eller speciella 
längder för våra standardhållare för trakeostomi. Hör av er för 
tips och rådgivning.

Duo-Clip
Tvådelad trakeostomitubhållare
Duo-Clip är en tvådelad trakeostomitubhållare för vuxna och 
ungdomar som är mycket anpassningsbar och därmed lämplig 
oavsett nackomkrets. Produkten erbjuder komfort och ett optimalt 
skydd mot trycksår tack vare det mjuka bomullstäckta nackbandet. 
Duo-Clips finns med valfri färstanordning - krok eller kardborreband.

Fastsättning Antal / förp. Art.nr.

Duo-Clip H krok 60 200-801
Duo-Clip K kardborreband 60 200-802

Duo-KidsClip
Tvådelad trakeostomitubhållare  
för nyfödda och barn
Duo-KidsClip är en tvådelad trakeostomitubhållare som fästs 
med kardborreband. Produkten ger ett optimalt trycksårskydd 
för spädbarn och barn tack vare mjukheten i det bomullstäckta 
nackbandet.

Fastsättning Antal / förp. Art.nr.

Duo-KidsClip kardborreband 60 200-805

Trachea-Fix
Allt-i-ett trakeostomitubhållare
Trachea-Fix appliceras på nyopererade patienter, men även på 
långsiktiga bärare av trakealkanyler. Produkten är mjuk, stabil och 
samtidigt diskret. Den universella storleken med kardborrefäste är 
lämplig för vuxna och ungdomar.

Fastsättning Antal / förp. Art.nr.

Trachea-Fix kardborreband 60 200-442

Novo-Pad
Skumförband Trakeostomi
Det mjuka och hudvänliga trakeostomiförbandet för vuxna och 
ungdomar är gjord av ett hydrofilt polyuretanskum. Utmärkt vaddering 
som säkerställer optimalt avlägsnande av sårvätska och sårrester. 
Användningen av förbandet främjar sårläkning.

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Novo-Pad 9,7 cm 8,2 cm 25 70-10
Novo-Pad 2 14 cm 8 cm 25 70-30

Width Length Antal / förp. Art.nr.

Novo-KidsPad 6,5 cm 6,5 cm 25 pcs §70-20

Novo-KidsPad
Skumförband Trakeostomi 
för nyfödda och barn
Novo-KidsPad är ett absorberande trakeostomiförband, vilket ger en 
vaddering för öm hud och en optimal sårmiljö tack vare det särskilt 
mjuka materialet. Sicksackslitsen underlättar appliceringen och 
förhindrar att trakeostomiförbandet glider även på barn i rörelse 
samtidigt som det är maximalt absorberande.

Trachea-Lock Set
Trakeostomitubhållare
Trachea-Lock Set består av två hudvänliga häftplåster och två 
fixeringsband med krok och ögla. Trachea-Lock Set är särskilt lämpliga 
för patienter, där det är problematiskt att placera tubhållaren runt 
halsen (exempel trauma, neurokirurgisk patient).

Beskrivning Antal / förp. Art.nr.

Trachea-Lock Set 2 plåster, 2 band, krok + ögla 60 200 440
Trachea-Lock Set Fixeringsband Krok + ögla 60 200 441

Novo-Pad
Ovävda Skumförband Trakeostomi
Det mjuka och hudvänliga trakeostomiförbandet för vuxna och 
ungdomar med en meshbeläggning av polyeten. Beläggningen 
förhindrar att förbandet fastnar på huden. Utmärkt vaddering 
som säkerställer optimalt avlägsnande av sårvätska och sårrester. 
Användningen av förbandet främjar sårläkning.

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Novo-Pad V 8,2 cm 9,5 cm 500 70-11
Novo-Pad V 2 8,2 cm 9,5 cm 250 70-12

Width Length Antal / förp. Art.nr.

Novo-KidsPad V 6,5 cm 6,5 cm 750 70-21
Novo-KidsPad V 2 6,5 cm 6,5 cm 450 70-22

Novo-KidsPad
Ovävda Skumförband Trakeostomi 
för nyfödda och barn
Det mjuka och hudvänliga trakeostomiförbandet för vuxna och 
ungdomar med en meshbeläggning av polyeten. Beläggningen 
förhindrar att förbandet fastnar på huden. Utmärkt vaddering 
som säkerställer optimalt avlägsnande av sårvätska och sårrester. 
Användningen av förbandet främjar sårläkning.



Fixation luftvägar
Området ”Fixation luftvägar” innehåller ett brett 
sortiment av fixeringar för trakeostomirör och endo-
trachealrör, en expertlösning för oral och tandhygien 
och andra tillbehör. Var och en av våra Novo-produk-
ter är säker, enkel att använda och av hög kvalitet.

Längd Antal / förp. Art.nr.

TuBo-Fix komplett  40 20-10
TuBo-Fix 1 40 20-10K
TuBo-Fix 2 40 20-10-02
TuBo-Fix 5 40 25-10-01
TuBo-Fix mellandel normal 26 cm 80 20-11
TuBo-Fix mellandel extra lång 34 cm 80 20-12
TuBo-Fix mellandel extra lång (p. 3) 34 cm 80 20-12-03
TuBo-Fix nackband 32 cm 80 20-15

TuBo-Fix
Tvådelad endotrakeal tubhållare
TuBo-Fix är en tvådelad fixeringsprodukt för endotrakeala tuber. 
Produkten har visat sig vara mycket ändamålsenlig och funktionell  
vid långvarig intubering eftersom mittdelen kan bytas ut separat från 
nackstycket. Används till vuxna och ungdomar.

TuBo-Grip
Tvådelad endotrakeal tubhållare
TuBo-Grip består av ett nackstycke och en mittdel. Mittdelen har ett 
elastiskt band med ett silikonbeläggning, vilket håller tuben fixerad 
även på patienter med hög salivutsöndring. Nackbandet är brett och 
mjukt polstrat och därför speciellt lämpligt för långvarig intubering. 
Rekommenderas på patienter med känslig hud och överviktiga 
patienter.

Längd Antal / förp. Art.nr.

TuBo-Grip komplett  60 20-50
TuBo-Grip komplett extra lång 60 20-51
TuBo-Grip nackband 32 cm 60 20-52
TuBo-Grip nackband extra lång 47 cm 60 20-53
TuBo-Grip mellandel 33 cm 60 20-55

Längd Antal / förp. Art.nr.

TuBo-Clip S normal 72 cm 100 20-02
TuBo-Clip S extra lång 85 cm 100 20-06

TuBo-Clip S
Allt-i-ett endotrakeal tubhållare
TuBo-Clip S är en allt-i-ett endotrakeal tubhållare som säkerställer säker 
oral eller nasal ventilation på vuxna och ungdomar. Klisterremsan som 
placeras direkt på slangen garanterar extra säkerhet vid användning 
på patienter som rör sig.

TuBo-Guard
Bettskydd för endotrakealtuber
TuBo-Guard är ett bettskydd för vuxna, ungdomar och barn.  
Bettskyddet är stabilt fixerat runt tuben och tar mycket liten plats i 
patientens mun. Detta bettskydd innebär inget tryck på tungan och 
skyddar tänderna såväl som munhålan hos patienten.

Tubstorlek Antal / förp. Art.nr.

TuBo-Guard vit ca. 7.0 ID 20 20-59-7
TuBo-Guard blå ca. 7.5 ID 20 20-59-75
TuBo-Guard grön ca. 8.0 ID + 8.5 ID 20 20-59-8
TuBo-Guard grå ca. 9.0 ID + 9.5 ID 20 20-59-9

TuBo-Guard Set
Bettskydd med tvådelad endotrakeal tubhållare
TuBo-Guard Set är den perfekta kombinationen av bettskyddet TuBo-
Guard och endotrakealtubhållaren TuBo-Grip.

Tubstorlek Antal / förp. Art.nr.

TuBo-Guard Set vit ca. 7.0 ID 16 20-50-7
TuBo-Guard Set vit extra lång ca. 7.0 ID 16 20-51-7
TuBo-Guard Set blå ca. 7.5 ID 16 20-50-75
TuBo-Guard Set blå extra lång ca. 7.5 ID 16 20-51-75
TuBo-Guard Set grön ca. 8.0 ID + 8.5 ID 16 20-50-8
TuBo-Guard Set grön extra lång 8.0 ID + 8.5 ID 16 20-51-8
TuBo-Guard Set grå 9.0 ID + 9.5 ID 16 20-50-9
TuBo-Guard Set grå extra lång 9.0 ID + 9.5 ID 16 20-51-9
TuBo-Guard Set Mix extra lång 4 set 16 20-51-X

Längd Antal / förp. Art.nr.

TuBo-Lock Set  80 25-10
TuBo-Lock Set häftplåster  80 25-10-01
TuBo-Lock Set extra lång 80 25-11

TuBo-Lock mellandel 28 cm 80 25-15

TuBo-Lock mellandel extra lång 36,5 cm 80 25-16

TuBo-Lock Set
Vidhäftande fixering för endotrakealtuber
TuBo-Lock Set är en tredelad endotrakeal tubhållare för vuxna, 
ungdomar och barn som består av två hudvänliga plåster och en 
mjuk mittdel. För att uppnå maximal fixering är mittdelen fäst på 
tuben med en tejp samt fäst runt tuben som en ögla. De mjuka 
plåstren anpassar sig effektivt till formen av ansiktet.

BePa-Clip®

Allt-i-ett trakeostomitubhållare
BePa-Clip® är en allt-i-ett trakeostomitubhållare för vuxna och 
ungdomar. Det lätt absorberande och luftiga nackbandet är 
stabilt och ger bästa möjliga komfort med ett optimalt skydd 
mot trycksår. Produkten är tillgänglig i olika storlekar samt valfri 
fästanordning - krok eller kardborreband.

Fastsättning Antal / förp. Art.nr.

BePa-Clip® VARIO 18/H krok 60 200-301
BePa-Clip® VARIO 18/K kardborreband 60 200-302
BePa-Clip® VARIO 25/H krok 60 200-501
BePa-Clip® VARIO 25/K kardborreband 60 200-502
BePa-Clip® VARIO 30/H krok 60 200-601
BePa-Clip® VARIO 30/K kardborreband 60 200-602
BePa-Clip® VARIO 36/H krok 60 200-701
BePa-Clip® VARIO 36/K kardborreband 60 200-702

BePa-KidsClip®

Allt-i-ett trakeostomitubhållare  
för prematurer, nyfödda och barn
BePa-KidsClip® är en särskilt mjuk trakeostomitubhållare för 
prematurer, spädbarn och barn. Det lätt absorberande och 
luftiga nackbandet säkerställer högsta stabilitet och skyddar öm 
hud från trycksår. Produkten är tillgänglig med valfri fästanordning 
- krok eller kardborreband.

Fastsättning Antal / förp. Art.nr.

BePa-KidsClip® VARIO 11/H krok 60 200-201
BePa-KidsClip® VARIO 11/K kardborreband 60 200-202
BePa-KidsClip® VARIO 13/H krok 60 200-211
BePa-KidsClip® VARIO 13/K kardborreband 60 200-212
BePa-KidsClip® VARIO 15/H krok 60 200-221
BePa-KidsClip® VARIO 15/K kardborreband 60 200-222

Sim-Plex
Allt-i-ett fixation för trakealkanyler,
bettskydd och syremasker
Sim-Plex är en mycket diskret allt-i-en-fixering gjord av ett vävt, 
mjukt elastiskt band utrustat med krokfäste. Lämplig för vuxna 
och ungdomar. Produkten används för att fixera trakealkanyler, 
syremasker och bettskydd inom endoskopiområdet.

Fastsättning Antal / förp. Art.nr.

Sim-Plex Krok 60 200-446  


