Medische fixaties
van Novo Klinik-Service GmbH

+ Luchtwegmanagement
+ Infusie- en drainagebeheer
+ Fixatie en drukverlichting

Ontdek al onze oplossingen op metra.be

+

Novo Klinik-Service GmbH
ontwikkelt en produceert innovatieve
medische hulpmiddelen en medischtechnologische oplossingen voor
de intensive care, anesthesie en
zorgsector. Al meer dan 30 jaar staat
hun naam synoniem voor hoge kwaliteit,
gebruikscomfort en een evenwichtige
prijs-kwaliteitverhouding.
De productie van Novo Klinik-Service
GmbH is grotendeels gesitueerd in
de Europese Unie en alle producten
voldoen aan de strenge eisen van
de Duitse en Europese regelgeving
voor medische hulpmiddelen. Het
kwaliteitsmanagement van Novo
Klinik-Service GmbH werd met succes
geauditeerd overeenkomstig de
internationale norm EN ISO 13485:2016.

Metra, uw zorgpartner en adviseur
Metra is exclusief distributeur voor België en een deel
van Noord-Frankrijk.
Steeds meer ziekenhuizen omarmen de oplossingen
van Novo Klinik-Service GmbH en integreren deze in
hun procedures.
Ons ervaren team bekijkt samen met u hoe u met de
introductie van de producten van Novo Klinik-Service
GmbH de zorg voor kwetsbare patiënten naar een
hoger niveau kan tillen. Bovendien zijn deze producten
ook ontwikkeld met het oog op het veilig en vlot gebruik
door uw verplegend team.
Onze service eindigt niet bij levering, wij maken er
ook een punt van dat alle betrokken zorgverleners de
beschikbare hulpmiddelen optimaal kunnen gebruiken.
Daarom bieden wij enkel oplossingen aan die steunen op
de 4 METRA-pijlers:
1. Juist advies en heldere offerte
2. Correcte introductie
3. Doorgedreven opleiding
4. Perfecte dienst-na-verkoop

LUCHTWEGMANAGEMENT
Tracheostomie | Laryngectomie – fixatie
+ ✔huidvriendelijke en comfortabele materialen
✔+ ✔veilige fixatie, gemakkelijk in gebruik
+ ✔latex-vrij, hypoallergeen

BePa-Clip
Eendelige fixatieband voor volwassenen en adolescenten.
BePa-Clip heeft een lichtjes absorberende en ademende, zachte
vulling en is uiterst comfortabel voor de huid. Biedt zeer goede
bescherming tegen decubituswonden. Zeer vormvast.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte vulling; variabel verstelbare lengte

NBC 25/35

BePa-Clip STD 25/35, haak

60

26 cm; lengte variabel verstelbaar van 28-33 cm

NBC 31/43

BePa-Clip STD 31/43, haak

60

26 cm; lengte variabel verstelbaar van 34-41 cm

NBC V18H

BePa-Clip VARIO 18, haak

60

18 cm; lengte variabel verstelbaar van 21-38 cm

NBC V18V

BePa-Clip VARIO 18, klittenbandsluiting

60

18 cm; lengte variabel verstelbaar van 24-38 cm

NBC V25H

BePa-Clip VARIO 25, haak

60

25 cm; lengte variabel verstelbaar van 28-45 cm

NBC V25V

BePa-Clip VARIO 25, klittenbandsluiting

60

25 cm; lengte variabel verstelbaar van 31-45 cm

NBC V30H

BePa-Clip VARIO 30, haak

60

30 cm; lengte variabel verstelbaar van 33-50 cm

NBC V30V

BePa-Clip VARIO 30, klittenbandsluiting 60

30 cm; lengte variabel verstelbaar van 36-50 cm

NBC V36H

BePa-Clip VARIO 36, haak

60

36 cm; lengte variabel verstelbaar van 39-56 cm

NBC V36V

BePa-Clip VARIO 36, klittenbandsluiting

60

36 cm; lengte variabel verstelbaar van 42-56 cm

BePa-KidsClip
Eendelige fixatieband voor pasgeborenen, zuigelingen en kleine kinderen.
BePa-KidsClip is uitzonderlijk zacht en ademend en beschermt perfect de
gevoelige huid tegen irritaties en decubituswonden. Zeer vormvast.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte vulling; variabel verstelbare lengte

NBKC V11H

BePa-KidsClip VARIO 11, haak

60

11 cm; lengte variabel verstelbaar van 15-24 cm

NBKC V11V

BePa-KidsClip VARIO 11,
klittenbandsluiting

60

11 cm; lengte variabel verstelbaar van 18-24 cm

NBKC V13H

BePa-KidsClip VARIO 13, haak

60

13 cm; lengte variabel verstelbaar van 16-25 cm

NBKC V13V

BePa-KidsClip VARIO 13,
klittenbandsluiting

60

13 cm; lengte variabel verstelbaar van 19-25 cm

NBKC V15H

BePa-KidsClip VARIO 15, haak

60

15 cm; lengte variabel verstelbaar van 18-27 cm

NBKC V15V

BePa-KidsClip VARIO 15,
klittenbandsluiting

60

15 cm; lengte variabel verstelbaar van 21-27 cm

Duo-Clip
Tweedelige fixatieband voor volwassenen, adolescenten en kinderen.
Duo-Clip combineert comfort met flexibiliteit. De zachte, dikke en vormstabiele bandvulling
biedt een goede bescherming tegen decubituswonden. Volledig naadloos. Dankzij de variabele
lengte past de fixatieband bij elke patiënt.
referentie

omschrijving

stuks/VE* variabel verstelbare lengte

NDC H

Duo-Clip, haak

60

15 - 44 cm

NDC V

Duo-Clip, klittenbandsluiting

60

15 - 43 cm

Duo-KidsClip
Tweedelige fixatieband voor pasgeborenen, zuigelingen, kleine kinderen en kinderen.
Duo-KidsClip heeft een zachte, dikke en vormstabiele bandvulling en biedt perfecte
bescherming tegen decubituswonden. Volledig naadloos.
Dankzij de variabele lengte past de fixatieband elk patiëntje.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte vulling; lengte

NDKC V

Duo-KidsClip, klittenbandsluiting

60

10cm; 20 cm

Trachea-Fix
Eendelige fixatieband voor adolescenten en volwassenen.
Trachea-Fix is zacht, heel discreet en vormvast wat hem uitermate geschikt maakt voor
langdurig gebruik. Dankzij de variabele lengte past de fixatieband bij elke patiënt.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte x breedte

NTF

Trachea-Fix, klittenbandsluiting

60

45 cm x 3 cm

Sim-Plex
Eendelige, zeer discrete fixatieband voor adolescenten en volwassenen.
Sim-Plex is een fixatieband uit één stuk geschikt voor het fixeren van tracheale canules,
bijtbeschermers of beademingsmaskers en O2-maskers.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte x breedte

NSP H

Sim-Plex, haak

60

stuks/VE* - stuks/verkoopeenheid

lengte 16-46 cm, breedte 1,5 cm

Novo-Pad huidbescherming
Tracheostomiekompres voor volwassenen, adolescenten en kinderen.
Novo-Pad is een uiterst zacht, huidvriendelijk en sterk absorberend kompres. Kleeft niet aan de huid en is daardoor
eenvoudig, snel en pijnloos te verwijderen zonder beschadiging van de huid. Kan 2 à 4 dagen gedragen worden
afhankelijk van de hoeveelheid wondsecretie. De zigzaginsnijding voorkomt het verschuiven van het kompres.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

lengte x breedte

NNP

Novo-Pad

25

8,2 x 9,5 cm

NNP2

Novo-Pad groter formaat

25

8 x 14 cm

NNPK

Novo-KidsPad

25

6,5 x 6,5 cm

Endotracheale tubes – fixatie
+ veilige bevestiging van endotracheale canules
✔ kleefvrij en zeer huidvriendelijk. Uitermate geschikt voor personen met brandwonden,
+
allergische patiënten of personen met een baard
✔+ ✔optimale bescherming tegen decubituswonden dankzij de zachte materialen
✔+ ✔latex-vrij, hypoallergeen

TuBo-Clip
Eendelige fixatieband voor volwassenen, adolescenten en kinderen.
TuBo-Clip wordt gebruikt in de operatiekamer, op intensieve zorgen, op spoedgevallen
en ook voor kortstondige intubaties.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

lengte

NTC N

TuBo-Clip normaal

100

72 cm

NTC L

TuBo-Clip extra lang

100

85 cm

TuBo-Clip S
Eendelige fixatieband met klittenbandstrips voor volwassenen, adolescenten en
kinderen. TuBo-Clip S wordt rechtstreeks gefixeerd aan de tube d.m.v. de zelfklevende
klittenbandstrips, wat extra veiligheid biedt vooral bij mobiele, zeer beweeglijke patiënten.
Wordt gebruikt in de operatiekamer, op intensieve zorgen, op spoedgevallen en ook voor
kortstondige intubaties.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte

NTC NS

TuBo-Clip S normaal

100

72 cm

NTC LS

TuBo-Clip S extra lang

100

85 cm

TuBo-Fix
Tweedelige fixatieband voor volwassenen en adolescenten.
TuBo-Fix is samengesteld uit een zeer comfortabele nekband en een band uit mousse. Het zelfklevend
strookje biedt extra stabiliteit en veiligheid bij mobielere patiënten. Uitermate geschikt bij langdurige
intubaties. Bij bevuiling kan het middenstuk separaat vervangen worden.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte

NTUF

TuBo-Fix compleet

40

26 cm + 32,5 cm

NTUFM

TuBo-Fix middendeel

80

26 cm

NTUFML

TuBo-Fix middendeel extra lang

80

34 cm

NTUFN

TuBo-Fix nekband

80

32,5 cm

TuBo-Fix 5
Tweedelige fixatieband voor volwassenen en adolescenten.
TuBo-Fix 5 is een variant op de Tubo-Fix waarbij het middendeel wat langer is dan bij TuBo-Fix.
Het zelfklevend strookje biedt extra stabiliteit en veiligheid bij mobielere patiënten. Uitermate
geschikt bij langdurige intubaties. Bij bevuiling kan het middenstuk separaat vervangen worden.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte

NTUF5

TuBo-Fix 5 compleet

40

TuBo-Grip
Tweedelige fixatieband met siliconen laagje voor volwassenen en adolescenten.
TuBo-Grip bestaat uit een brede, zachte nekband uit mousse en een middenstuk. Het
middenstuk bestaat uit een elastische band met siliconenlaag, wat extra stabiliteit geeft
aan de fixatie, zelfs bij patiënten met zeer veel speekselvorming. Uitermate geschikt
voor langdurige intubaties, bij een zeer gevoelige huid en bij zwaarlijvige personen. Bij
bevuiling kan het middenstuk separaat vervangen worden. Dankzij de klittenbandstrips
kan de Tubo-Grip op elk ogenblik geopend en aangepast worden.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte

NTG

TuBo-Grip compleet

60

33 cm + 32,5 cm

NTGL

TuBo-Grip compleet extra lang

60

33 cm + 47 cm

NTGM

TuBo-Grip middendeel

60

33 cm

NTGN

TuBo-Grip nekband

60

32,5 cm

NTGNL

TuBo-Grip nekband extra lang

60

47 cm

Tubeguard
Patiëntvriendelijke bijtbescherming voor de tube, geschikt voor volwassenen en adolescenten.
De bijtbescherming zit stevig vast aan de tube en neemt weinig plaats in de mond van de patiënt.
Ze oefent geen druk uit op de tong en beschermt zowel de tanden als de mondholte van de patiënt.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

diameter tube

NTGRDW

Tubeguard houder wit

20

ca. ID 7.0

NTGRDB

Tubeguard houder blauw

20

ca. ID 7.5

NTGRDGN

Tubeguard houder groen

20

ca. ID 8.0 + ID 8.5

NTGRDGS

Tubeguard houder grijs

20

ca. ID 9.0 + ID 9.5

TuBo-Guard set
De combinatie van TuBo-Grip en Tubeguard.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

diameter tube

NTGRDWS

Tubeguard houder wit met TuBo-Grip compleet

16

ca. ID 7.0

NTGRDBS

Tubeguard houder blauw met TuBo-Grip compleet

16

ca. ID 7.5

NTGRDGNS

Tubeguard houder groen met TuBo-Grip compleet

16

ca. ID 8.0 + ID 8.5

NTGRDGSS

Tubeguard houder grijs met TuBo-Grip compleet

16

ca. ID 9.0 + ID 9.5

referentie

omschrijving

stuks/VE*

diameter tube

NTGRDWSL

Tubeguard houder wit met TuBo-Grip compleet extra lang

16

ca. ID 7.0

NTGRDBSL

Tubeguard houder blauw met TuBo-Grip compleet extra lang

16

ca. ID 7.5

NTGRDGNSL

Tubeguard houder groen met TuBo-Grip compleet extra lang

16

ca. ID 8.0 + ID 8.5

NTGRDGSSL

Tubeguard houder grijs met TuBo-Grip compleet extra lang

16

ca. ID 9.0 + ID 9.5

NTGRDSL

Tubeguard houder mix met TuBo-Grip compleet extra lang

16

ca. ID 7.0 tot ID 9.5

TuBo-Lock Set
Driedelige fixatieband met 2 pleisters en middenstuk, geschikt voor volwassenen en
adolescenten. TuBo-Lock Set bestaat uit 2 huidvriendelijke pleisters voor de wangen
en een middenstuk uit zacht schuim en velourslaminering. Om maximale veiligheid
te garanderen kleven middenstuk en tube met een zelfklever aan elkaar en plooit het
middenstuk rondom de tube. De huidvriendelijke wangpleister past zich perfect aan de
vorm van elk gezicht aan. Bij bevuiling kan het middenstuk separaat vervangen worden.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

lengte

NTLS

TuBo-Lock Set

80

NTLSX

TuBo-Lock Set extra lang

80

NTLSM

TuBo-Lock Set middendeel

80

28 cm

NTLSMX

TuBo-Lock Set middendeel extra lang

80

36,5 cm

INFUSIE EN DRAINAGEBEHEER
+
+
+
+

huidvriendelijke en comfortabele materialen
✔veilige fixatie, gemakkelijk in gebruik
lager risico op infecties
latex-vrij, hypoallergeen

ECMO-Fix
ECMO-Fix 1 is een gemakkelijke en veilige fixatie voor katheterslangsystemen. De
fixatie wordt gebruikt als onderdeel van de veno-veneuze ECMO via de halsslagader.
ECMO-Fix 1 is geschikt voor gebruik bij adolescenten en volwassenen.
ECMO-Fix 2 is een gemakkelijke en veilige fixatie voor katheterslangsystemen.
De fixatie wordt gebruikt als onderdeel van de veno-arteriële ECMO via de femorale
slagader op het been. De fixatie kan ook worden gebruikt voor iLA / PECLA-procedures.
ECMO-Fix 2 is geschikt voor gebruik bij adolescenten en volwassenen.

referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte x breedte

NECMOF1

ECMO-Fix 1 (Hoofd)

10

72 x 2,5 cm

NECMOF2

ECMO-Fix 2 (Been)

60

72 x 4 cm

Main-Lock
Tape voor fixatie van tubes. De hypoallergene, huidvriendelijke,
ademende en latex-vrije pleisters met een zeer stabiele
klittenbandsluiting worden gebruikt voor een veilige fixatie van tubes,
katheters en wonddrainages. Dit zorgt voor een vermindering van
katheter-geassocieerde infecties. Main-Lock 1 & 2 zijn voorzien van
een uitsparing voor de fixatie van catheterklemmen. Main-Lock 1 is ook
geschikt voor pediatrie. Met de twee aparte klittenbandsluitingen van
Main-Lock 3 kan je 2 verschillende tubes fixeren.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte x breedte

NML1

Main-Lock 1

100

7 x 3,7 cm

NML2

Main-Lock 2

100

9 x 4,3 cm

NML3

Main-Lock 3

100

9 x 4,3 cm

Main-Lock Set
Tape voor katheters en drainages. Main-Lock Set is een huidvriendelijke tape
waarmee katheters en drainage tubes voor langere tijd op een veilige manier
gefixeerd worden. Dit zorgt voor een vermindering van katheter-geassocieerde
infecties. Zeer stabiele en veilige fixatie dankzij de speciale gellaag. Wordt
hoofdzakelijk gebruikt voor de veilige fixatie van katheter en drainage tubes.
referentie

omschrijving

stuks/VE* lengte x breedte

NML10

Main-Lock Set 10

40

10 x 4 cm

NML14

Main-Lock Set 14

40

13,4 x 4 cm

Nasal Fix
Een huidvriendelijke pleisterfixatie die wordt gebruikt om neus-,
maag- en duodenumsondes en gastro-duodenale sondes vast te zetten.
De fixatie is geschikt voor gebruik bij adolescenten en volwassenen.
referentie

omschrijving

stuks/VE* toepassing

NNF

Nasal-Fix

80

alle gangbare neussondes

FIXATIE EN DRUKVERLICHTING
+
✔
+
✔
+
+

huidvriendelijke en comfortabele materialen
veilige fixatie, gemakkelijk in gebruik
optimale bescherming tegen decubituswonden dankzij de zachte materialen
latex-vrij, hypoallergeen

Hand-Fix
Een huidvriendelijke pols- en enkelfixatieband voor alle
leeftijden. Hand-Fix is een zacht gevoerde hand- en voetfixatie ter
zelfbescherming van de patiënt. Het voorkomt ongewilde manipulatie
van toegangen, drainages of levensnoodzakelijke apparaten.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

lengte x breedte

NHF XS

Hand-Fix extra small, voor (kleine) kinderen

30

12 x 3 cm

NHF SS

Hand-Fix small, voor (kleine) kinderen

30

17 x 4 cm

NHF Mix

Hand-Fix mix (XS+SS), voor (kleine) kinderen

14 XS + 14 SS

NHF M

Hand-Fix medium

16

22 x 7 cm

NHF L

Hand-Fix large

16

25 x 7 cm

NHF XL

Hand-Fix extra large

16

30 x 7 cm

Splint-Fix
Lichte, multifunctionele spalk voor alle leeftijden. Splint-Fix zorgt voor
de immobilisatie of ondersteuning van de enkel en de pols bij arteriële
toegangen en perifere infusen. Bestaat uit een lichte aluminium plaat
omgeven door een zeer zacht omhulsel en hierdoor uitermate geschikt
bij huidirritatie of brandwonden. Kan gebogen worden zonder aan
stevigheid te verliezen. MRI-compatibel.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

lengte x breedte spalk

NSPF9

Splint-Fix 9, conisch van vorm

20

9 x 3-4 cm

NSPF13

Splint-Fix 13

20

13 x 4 cm

NSPF16

Splint-Fix 16

20

16 x 5 cm

NSPF22

Splint-Fix 22

14

22 x 9 cm

NSPF33

Splint-Fix 33

10

33 x 8,5 cm

Soft-Fix
Multifunctionele fixatie zonder kleven geschikt voor patiënten van
alle leeftijden. Soft-Fix is zacht, soepel en absorberend en laat een
veilige en comfortabele fixatie toe van sondes, katheters, …
Verkrijgbaar op rollen in 3 verschillende breedtes, in een gemakkelijk te
gebruiken verdeeldoos.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

lengte x breedte

NSF2

Soft-Fix small

12

5 m x 2 cm

NSF4

Soft-Fix medium

6

5 m x 4 cm

NSF6

Soft-Fix large

4

5 m x 6 cm

NV 15

klittenbandrol

1

15 m x 2 cm

MSF M

5x NSF2 + 2x NSF4 + 1x NSF6 + 1x NV15

1

33 x 8,5 cm

Eye-Care oogbescherming
Bescherming van de ogen voor pasgeboren baby’s. Eye-care is een
heel zachte en huidvriendelijke bescherming voor pasgeboren baby’s
die wordt gebruikt bij lichttherapiebehandelingen. De materialen zijn
latexvrij, niet-klevend en heel geschikt voor de gevoelige huid door de
zachte voering aan de binnenzijde.

referentie

omschrijving

stuks/VE*

lengte

NEC32

Eye Care

15

32 cm

NEC38

Eye Care

15

38 cm

PulsOxy-Fix
Fixatieband voor zuurstofsaturatiesensoren.
PulsOxy-Fix is een zacht gevoerde fixatie voor pulsoximetersensoren
die geschikt is voor premature baby’s, pasgeborenen, zuigelingen,
kleine kinderen en kinderen.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

lengte x breedte

NPOF10

PulsOxy-Fix 10

120

10 x 1,8 cm

NPOF12

PulsOxy-Fix 12

80

12 x 3 cm

NPOF17

PulsOxy-Fix 17

60

17 x 4 cm

NOVO PFT 100 huidbescherming
Decubitus profylaxis voor patiënten van alle leeftijden.
NOVO PFT 100 is een comfortabel buisvormig kussentje dat de
gevoelige huid, b.v. achter de oren, beschermt tegen decubitus.
Uitermate geschikt bij het gebruik van nasale sondes.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

diameter x lengte

NOC

NOVO PFT 100 huidbescherming

120

1 x 7 cm

Ute-Fix huidbescherming
Decubitus profylaxis voor patiënten van alle leeftijden.
Ute-Fix is een comfortabel kussentje dat de gevoelige huid ter hoogte
van b.v. de neusvleugels beschermt tegen decubitus bij sondegebruik.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

diameter x lengte

NUF S

Ute-Fix small

60

1,5 x 2 cm

NUF M

Ute-Fix medium

60

2 x 2,0 cm

NUF L

Ute-Fix large

60

2 x 2,5 cm

Clip-Fix
Tubehouder met metalen clip. De Clip-Fix is een klittenbandstrip die
wordt gebruikt om tubes en kabels te groeperen en te fixeren aan de
beddenlakens of aan de kledij. Ook zeer handig op spoedafdelingen om
o.a. kabels en katheters te sorteren of tijdens het vervoer van patiënten.
Hergebruik is mogelijk door te wassen op 60 °C. Alle fixatieversies kunnen
tot 10 keer gewassen worden met een in de handel verkrijgbaar wasmiddel.
referentie

omschrijving

stuks/VE*

lengte x breedte

NCF1

Clip-Fix

50

11 x 2,5 cm

NCF2

Clip-Fix

50

17 x 2,5 cm

NCF3

Clip-Fix

40

23,5 x 2,5 cm

NCF1D

Clip-Fix, fixatie langs beide zijden

50

12,5 x 2,5 cm

NCF2T

Clip-Fix 2 Trio

50

17 x 2,5 cm
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