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McKie Duimorthese. 
 
 
DRAAG ADVIES: 
 
De McKie brace is een functionele Orthese. De bedoeling is deze overdag  (wanneer de hand belast wordt) 
gedurende 8 (of meer) uur te dragen, afgewisseld met pauzes om de huid onder de brace de gelegenheid te 
geven te drogen.  
NB. de tijdsduur van deze pauzes kan variëren al naar gelang hetgeen uw specialist/therapeut voorschrijft. 
 
 
AANTREKKEN VAN DE McKIE ORTHESE: 
 

1) Doe uw duim in het duimgat en plaats de Orthese dusdanig dat deze comfortabel aanvoelt  tegen de 
muis van uw duim. (zie afb. 1). 

 
2) Trek het bevestigingsbandje rondom aan; van onder de palm van uw hand naar de achterzijde. (zie 

afb. 2). 
 

 
 
 

3) Bevestig het bandje op de achterzijde van de duim in de richting van de duimnagel  
(zie afb. 3)  

 
OF 

 
4) Wikkel het bandje naar de palm van uw hand ter hoogte van de duim en bevestig deze ter plekke over 

het duimgewricht. (zie afb. 3). 
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PASSEND MAKEN VAN DE ORTHESE: 
 
Het bevestigingsbandje van de brace mag  ingekort worden zodat de Orthese aangepast kan worden op 
verschillende handmaten, of  ter compensatie voor het verlies van de rek in het elastiek dat na verloop van tijd 
kan ontstaan.  
Indien na het aanpassen van de brace het bevestigingsbandje en het klittenband uitsteekt voorbij de duim, 
knip dan de band en/ of het klittenband door om de bandage op maat te maken. (zie afb. 4). 
 

 
 
WASVOORSCHRIFT: 
 
Daar vuil en huidvetten de levensduur van de Orthese aanmerkelijk kunnen verkorten raden wij U aan de brace 
minimaal twee maal per week met een fijnwasmiddel te wassen. Spoel de Orthese na het wassen goed uit. Om 
te drogen verwijdert U met een handdoek het overtollige vocht en laat U de brace aan de lucht drogen. 
Nb. extreme hitte veroorzaakt permanente schade aan het materiaal. 
 
CONTRA - INDICATIES: 
 
Neopreen is ongeschikt voor personen die dermatitis, of open wonden hebben, of een allergische reactie 
vertonen op dit materiaal. Het gebruik is eveneens af te raden indien men problemen heeft met de 
bloedsomloop, of geïnfecteerde wonden heeft ter hoogte van de brace. 
NB. Neopreen bevat géén latex. 
 
VOORZORGSMAATREGELEN: 
 
Het aanmeten van de Orthese dient te gebeuren onder supervisie van een specialist. De specialist is 
verantwoordelijk voor een duidelijke uitleg aan de gebruiker wat betreft het dragen van de Orthese en de te 
nemen voorzorgsmaatregelen. Wees extra voorzichtig wanneer U de Orthese draagt  tijdens het werken met 
machines. Las regelmatig pauzes in, zodat uw huid de kans krijgt om te ademen.  
Wanneer U de Orthese aanbrengt zorg ervoor dat u de bevestigingsbanden niet te strak aantrekt. Indien er 
een zwelling optreedt,  uw huid verandert van kleur, of er anderszins ongemak ontstaat, staak  dan 
onmiddellijk het gebruik van de brace en raadpleeg uw arts of verstrekker. 
 
OMRUILEN: 
 
De McKie brace kan vanwege hygiënische redenen niet worden geruild, mits deze nog in de originele en 
gesloten verpakking zit en ongedragen is. 
 
REPARATIES EN AANPASSINGEN: 
 
Indien de Orthese aangepast moet worden, belt U dan even voor het maken van een afspraak, wilt  U er wel 
voor zorgen dat de brace schoon wordt aangeleverd.  
Nb. Daar de McK ie orthese niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars, dient U zelf de factuur te voldoen, 
e.e.a. geldt ook voor eventuele aanpassingen of reparaties aan de brace. 

 
 

Behandeling altijd volgens afspraak ! 
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