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Bij Aqtor! verdienen onze patiënten de beste 
zorg. Met onze technologieën streven we 
ernaar producten te ontwikkelen die hen een 
optimaal levenscomfort garanderen. 

De POKO 3D is een 3D-geprinte kniebrace die 
kan voorgeschreven worden bij verschillende 
behandelingen. Het doel is de positionering 
of immobilisatie van de knie, ondersteund 
door een uitzonderlijk licht design en hoog 
draagcomfort.

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

TOEPASSINGEN:
• na totaal knievervangende operaties 
• algemeen postoperatief voor positionering  

of immobilisatie van de knie 
• bij valgiserende en variserende osteotomie
• trauma in het kniegewricht

MOGELIJKHEDEN:
• stabilisatie van de knie
• flexie beperking 
• extensie beperking 

VOORDELEN:
• uniforme modellen garanderen een  

betrouwbare pasvorm
• ademende structuur creëert hoog 

draagcomfort
• bracekeuze laat wondverzorging en  

revalidatie toe
• 3D-technologie genereert minder  

productie-afval
• innovatief concept, licht design en 

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

Het INSTELBAAR SCHARNIER 
laat volledige immobilisatie  
of begeleide positionering  

toe van de knie.

De VELCRO STRAPS  
klikken handig vast  
in de geïntegreerde  

huls. 

De ADEMENDE EN  
LICHTE STRUCTUUR  

creëert een hoog  
draagcomfort.


