BLAD MET PRODUCTINSTRUCTIES
PRODUCTCATEGORIE: Geurtesten met micro-capsules van Sensonics
PRODUCTNAAM: Korte geuridentificatietestTM (B-SIT®)
BESCHRIJVING:
Deze versie van de geuridentificatietest met 12 items®, ook wel multiculturele geuridentificatietest
genoemd, is nuttig voor het kwantificeren van geurverlies in situaties waar een tijd van minder dan
vijf minuten beschikbaar is. Deze test is nuttig bij bevolkingsonderzoeken en bij algemene
onderzoeken naar de werkplek. De geuren zijn in de meeste culturen welbekend. Percentielnormen,
gebaseerd op duizenden onderwerpen, zijn beschikbaar in de toedieningshandleiding van de korte
geuridentificatietestTM. Als dit uw eerste bestelling is, raden wij u aan om deze handleiding aan te
schaffen.
INSTRUCTIES:
•
•
•

•

Vul de informatie achter op ELK boekje in met het bijgevoegde potlood. SCHRIJF DUIDELIJK EN IN HOOFDLETTERS.
Begin met item 1 van het boekje en gebruik het bijgevoegde potlood om het bruine etiket meerdere keren van links naar rechts te
bekrassen (zie afbeelding). Hierbij komt een geur vrij. Schraap niet te veel over het etiket.
Snuif aan het afgeschraapte etiket en vul in de rechterkolom de cirkel die met uw geurbeleving overeenkomt volledig op. Gum fouten
volledig uit. Als de geur die u ruikt er niet bij staat, markeer dan het antwoord dat het dichtst bij uw ervaring ligt. Als er geen geur
aanwezig is, raad er dan een en markeer één antwoord. OM DE TEST GELDIG TE LATEN ZIJN, MOET U EEN ANTWOORD AANKRUISEN BIJ
ELKE VRAAG (ZELFS ALS U NIETS RUIKT).
Doe het ingevulde boek en uw potlood in de envelop en geef ze terug aan de testbeheerder. Zorg ervoor dat alle vragen zijn beantwoord
en dat de informatie op de achterkant van het boekje is ingevuld. Dank u.

30˚C

Each test is single use only

Keep Dry

Upper limit storage
temperature

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel moet aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn gemeld.

