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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 dränage och infusion
Produktlinjen för infusion och kirurgisk avloppshantering inne-
fattar olika gipsfixeringar för dränerings- och kateterrör, nasala 
fixeringar för prober och katetrar och innovativa fixeringar för 
ECMO-kateterrörsystem. 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.

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Main-Lock Set 10 4 cm 10 cm 40 90-30-15

Main-Lock Set 14 4 cm 14 cm 40 90-30-20

Main-Lock Set
Vidhäftande fixation till katetrar och dränage
Main-Lock Set är ett tvådelat hudvänligt plåster med kardborrefäste, 
för säker fixering av kateter- och dränageslangar. Särskilt lämplig 
vid långvarig användning samt för reducering av kateterrelaterade 
infektioner där kateter eller liknande går igenom huden.

Main-Lock
Plåsterfixation 
De antihypoallergena, hudvänliga, andandes och latexfria plåsterna 
med mycket stabilt kardborrefäste används för säker fixering av 
slangsystem, katetrar och sårdränage. Risk för kateterrelaterade 
infektioner reduceras, exempelvis där kateter går igenom huden.

Main-Lock 1 och Main-Lock 2 har en skräddarsydd fördjupning för 
fixering av kateterklämmor utan sutur.

Main-Lock  1 är lämplig för barn.

Två separata kardborrefästen på Main-Lock 3 säkerställer en 
individuell hantering av tuber och slangar.

Main-Lock  9 används särskilt för fixering av dränage och sonder.

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

Main-Lock 1 3,1 cm 7 cm 100 90-60-81
Main-Lock 2 4 cm 9 cm 100 90-60-82
Main-Lock 3 4 cm 9 cm 100 90-60-83
Main-Lock 9 4 cm 9 cm 100 90-50-09

Bredd Längd Antal / förp. Art.nr.

ECMO-Fix 1 - huvud 2,5 cm 72 cm 10 100-300-01
ECMO-Fix 2 - ben 4 cm 72 cm 10 100-300-02

ECMO-Fix
Fixering för kateterrörsystem
ECMO-Fix säkerställer en säker fixering av ECMO-kanyler på huvudet 
eller benet för vuxna och ungdomar under veno-venös och veno-
arteriell extrakorporeal membranoxigering via halsvenen och lårvenen.

CH/Fr Antal / förp. Art.nr.

Nasal-Fix 12, 14, 16, 18 80 100-200-01

Nasal-Fix
Nasal fixation för slangar and katetrar
Nasal-Fix är en hudvänlig vidhäftande näsplåsterfixering för 
stabilisering av slangar på vuxna och ungdomar. Plåstret kan 
användas till exempelvis nasogastriska slangar och liknande. 


