ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Οσφρητικά τεστ σε μορφή μικροκαψουλών της Sensonics
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Brief Smell Identification TestTM (B-SIT®)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αυτή η έκδοση του τεστ αναγνώρισης οσμών Smell Identification Test® 12 στοιχείων, γνωστή επίσης
και ως διαπολιτισμικό τεστ αναγνώρισης οσμών, είναι χρήσιμη για την ποσοτικοποίηση του βαθμού
απώλειας της οσμής σε καταστάσεις όπου ο διαθέσιμος χρόνος είναι μικρότερος από πέντε λεπτά.
Αυτό το τεστ είναι χρήσιμο σε πληθυσμιακές έρευνες και γενικές μελέτες σε εργασιακούς χώρους. Οι
περισσότεροι πολιτισμοί αναγνωρίζουν τις διαφορετικές οσμές. Ποσοστιαία πρότυπα, που βασίζονται
σε χιλιάδες άτομα, είναι διαθέσιμα στο εγχειρίδιο χορήγησης του σύντομου τεστ Smell Identification
TestTM . Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που παραγγέλλετε, συνιστούμε την αγορά αυτού του εγχειριδίου.
ΟΔΗΓΙΕΣ:
•
•
•

•

Συμπληρώστε τις πληροφορίες στο πίσω μέρος ΚΑΘΕ φυλλαδίου με το εσωκλειόμενο
μολύβι. ΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Ξεκινώντας με το στοιχείο 1 του φυλλαδίου, χρησιμοποιήστε το εσωκλειόμενο μολύβι για να ξύσετε την καφέ ετικέτα από αριστερά
προς τα δεξιά αρκετές φορές (βλέπε εικόνα). Αυτό θα απελευθερώσει μια οσμή. Μην ξύσετε υπερβολικά την ετικέτα.
Μυρίστε την ξυσμένη ετικέτα και μαυρίστε τον κύκλο που αντιστοιχεί στην οσμή που αναγνωρίσατε στη στήλη δεξιά. Σβήστε τελείως
τυχόν λάθη. Αν η οσμή που μυρίζετε δεν αντιπροσωπεύεται, σημειώστε την απάντηση που είναι πιο κοντά στην οσμή που
αναγνωρίσατε. Αν δεν υπάρχει οσμή, μαντέψτε και σημειώστε μία απάντηση. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΥΡΙΖΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ ΤΟ ΤΕΣΤ.
Τοποθετήστε το συμπληρωμένο φυλλάδιο και το μολύβι σας στον φάκελο και επιστρέψτε τα στον διαχειριστή του τεστ. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και ότι έχετε συμπληρώσει όλες τις πληροφορίες στο πίσω μέρος του φυλλαδίου. Σας
ευχαριστούμε.
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Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν θ πρέπει να είναι αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους.

