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DOP MAAT VAN DE PATIENT 

Aqtor! stelt zijn patiënten met een (al dan 
niet tijdelijke) verminderde mobiliteit in staat 
hun vrijheid terug te winnen. Onze patiënten 
verdienen de beste zorg, en met onze 
technologieën streven we ernaar producten 
te ontwikkelen die hen een optimaal 
levenscomfort garanderen.

De Thumbbrace 3D is een 3D-geprinte 
duimbrace die op maat van de patiënt wordt 
gemaakt en bij verschillende behandelingen 
kan worden voorgeschreven. Het doel is de 
stabilisatie of immobilisatie van het CMC-1 
gewricht. 

3D-CUSTOMIZER &  
PRINTING TECHNOLOGY 
De Thumbbrace 3D wordt geproduceerd met 
eigen 3D-Customizer & Printing Technology 
waardoor het scannen, modelleren, printen en 
assembleren eenvoudiger, sneller en duurzamer 
verloopt. Er wordt van de Thumbbrace 3D een 
voor de patiënt uniek digitaal model gemaakt 
waarmee Aqtor! op korte tijd een op maat 
gemaakte duimbrace genereert.

UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:
• bij CMC-1 artrose
• bij lichte instabiliteit
• postoperatief na arthroplastiek van  

het CMC-1 gewricht
• ter ondersteuning van de duim na  

eerdere verzwikking

OPVALLENDE VOORDELEN:
• Maatwerk garandeert een unieke en 

betrouwbare pasvorm
• Ademende structuur creëert hoog 

draagcomfort 
• 3D-technologie genereert minder  

productie-afval 
• Innovatief concept en doordachte  

esthetiek
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DOORDACHT  
MAATWERK  
MET HOOG  
DRAAGCOMFORT
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www.aqtor.be info@aqtor.be

GEMBLOUX 
Route de Saussin 55/2
B-5190 Spy
+32 81 74 14 38

OOSTAKKER
Herman Teirlinckstraat 15
B-9041 Oostakker
+32 9 221 46 22

GEEL
Antwerpseweg 49
B-2440 Geel 
+32 14 58 65 55
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DIn een wereld van 3D-Customizer & 

Printing Technology creëert snelheid  
van produceren en de mogelijkheid  
tot personalisatie een vernieuwde 
aanpak in de gezondheidszorg  
met een optimaal draagcomfort  
als resultaat.

De PRAKTISCHE SLUITING 
vangt de natuurlijke zwelling 
van de hand op en verhoogt  

het gebruiksgemak.

De ADEMENDE 
STRUCTUUR 
creëert een 

luchtig gevoel. 

Het gebruik van 
flexibel materiaal 

bevordert het 
DRAAGCOMFORT.


