
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.

Övrig fixation och tryckavlastningar
Vårt produktsortiment av fixerings- och tryckrelähantering 
omfattar hand- och fotfixeringar, fixerings- och positione-
ringsspaltar, kuddar för kablar och rör, fixeringar för invasiva 
blodtrycksmätningssystem och pulsoximetersensorer och 
ögonskydd för fototerapi. 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. Hör av er för tips och rådgivning.

Soft-Fix
Multi-Fixation
Soft-Fix är en multifunktionell fixering lämplig för patienter i alla åldrar. 
Produkten fungerar som en fixering av infusionsrör, sonder, dränage, 
katetrar, kablar för den elektroniska övervakningen samt för slangsystem 
för livsuppehållande tekniska anordningar.

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Soft-Fix small 2 cm 5 m 12 30-01
Soft-Fix normal 4 cm 5 m 6 30-02
Soft-Fix large 6 cm 5 m 4 30-03
Soft-Fix kardborrerulle 2 cm 15 m 1 30-04
Soft-Fix Mix 5 x small, 2 x normal,

1 x large, 1 kardborrerulle 9 30-05

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Clip-Fix 1 2,5 cm 11 cm 50 30-30-01
Clip-Fix 2 2,5 cm 17 cm 50 30-30-02
Clip-Fix 3 2,5 cm 23,5 cm 40 30-30-03
Clip-Fix 1 Duo 2,5 cm 12,5 cm 50 30-30-04
Clip-Fix 2 DIN 2,5 cm 18,5 cm 25 30-30-02D
Clip-Fix 3 DIN 2,5 cm 25 cm 20 30-30-03D
Clip-Fix 2 Trio 2,5 cm 17 cm 25 30-30-08

Clip-Fix
Allt-i-ett-slanghållare
Clip-Fix är ett karborreförsett band med en metallhållare som 
används för sortering och fastsättning av slangar och kabelsystem 
vid lakan, patientens kläder eller IVA-skenor.

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Transducer-Fix 12 cm 45 cm 36 30-45

Transducer-Fix
Allt-i-ett-fixation för engångsgivare
Transducer-Fix är en mjuk extra bred manschett för fixering av 
engångsgivare på överarm på vuxna och ungdomar. Vid repositionering 
av patienten, patienttransporter etc. säkerställs den invasiva mätningen 
av blodtrycket. Vidare erbjuder denna fixering en optimal vaddering av 
engångsgivaren.

Uni-Fix
Universalfixation för kablar and slangar
Uni-Fix är ett band med kardborrefäste genom plastögla. Produkten 
är till för att sortera, fixera och organisera kablar och rör på avstånd 
från patienten. Uni-Fix kan enkelt öppnas och stängas när som helst 
och gör det möjligt att arbeta snabbt och effektivt.

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Uni-Fix 1 2 cm 24 cm 20 30-50-01
Uni-Fix 2 2 cm 40 cm 20 30-50-02 

Längd Antal / förp. Art.nr.

Eye-Care 32 32 cm 15 60-31
Eye-Care 38 38 cm 15 60-32

Eye-Care
Ögonskydd för för prematurer, nyfödda och barn
Eye-Care är ett särskilt mjukt och hudvänligt ögonskydd för 
neonatal och pediatrisk ljusbehandling. Det bekväma materialen 
är latexfria och icke vidhäftande. Mjuk mot känslig hud tack vare 
bomullsfodret på insidan av ögonskyddet. Öppnas och stängs med 
kardborreband. 

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

PulsOxy-Fix 10 1,8 cm 10 cm 120 30-14
PulsOxy-Fix 12 3 cm 12 cm 80 30-10
PulsOxy-Fix 17 4 cm 17 cm 60 30-12

PulsOxy-Fix
Allt-i-ett-fixation för pulsoximetersensorer
PulsOxy-Fix är en mjukpolstrad fixering för pulsoximetersensorer. 
Produkten är inte vidhäftande på huden, utan enbart mot 
pulsoximetersensorn, och kan appliceras vid foten, fingret eller på 
någon annan extremitet. Flytt av sensorn är möjlig när som helst 
eftersom manschetten lätt kan öppnas och stängas tack vare 
kardborrebandsfäste.

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Splint-Fix 9 3-4 cm 9 cm 20 60-21
Splint-Fix 13 4 cm 13 cm 20 60-22
Splint-Fix 16 5 cm 16 cm 20 60-23
Splint-Fix 22 9 cm 22 cm 14 60-11
Splint-Fix 33 9 cm 33 cm 10 60-13

Splint-Fix
Multifunktionell splint
Splint-Fix är en mjukt vadderad, endelad splint för händer och fötter i 
alla åldersgrupper. Den används för spjälkning och stöd av handled 
respektive fotled vid artärtillträde och perifera infusioner. Med hjälp 
av denna produkt säkerställs en kontinuerlig medicinförsörjning och 
hematombildningen samt oavsiktlig paravenös infiltration förhindras. 
Kan ej användas i anslutning till MR-kamera.

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Hand-Fix 12 3 cm 12 cm 30 60-01
Hand-Fix 17 4 cm 17 cm 30 60-08
Hand-Fix Mix 14 x HF/12, 14 x HF/17 28 60-50
Hand-Fix 22 7 cm 22 cm 16 60-61
Hand-Fix 25 7 cm 25 cm 16 60-63
Hand-Fix 30 7 cm 30 cm 16 60-65

Hand-Fix
Hand- och fotfixation
Hand-Fix är en mjukpolstrad hand- och fotfixering för patienter i alla 
åldrar. Produkten används för självskyddande av patienter genom 
att förhindra oavsiktlig manipulation av bandage, livsuppehållande 
tekniska enheter och dylikt.

Oxy-Care / Ute-Fix
Trycksårsförebyggande
Oxy-Care / Ute-Fix är bekväma, atraumatiska vadderingar för skydd 
av känslig hud. De kan fästas på alla typer av slangsystem.

Oxy-Care skyddar särskilt huden vid örat vid applicering av 
nasalkanyler.

Ute-Fix appliceras med fördel vid sonder och dränage för 
att undvika risken för bland annat  sårbildning, urlakning och 
infektioner. 

Ute-Fix 1 1,5 cm 2 cm 60 40-06
Ute-Fix 2 2 cm 2 cm 60 40-05
Ute-Fix 3 2,5 cm 2 cm 60 40-01

ø Längd Antal / förp. Art.nr.

Oxy-Care 1 cm 7 cm 120 40-10 


