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FOLHETO DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO 
 

CATEGORIA DO PRODUTO: Testes Olfativos Microencapsulados da Sensonics  

NOME DO PRODUTO: Brief Smell Identification TestTM (B-SIT®) 

DESCRIÇÃO: esta versão de 12 itens do Smell Identification Test®, também conhecido como o Teste 
de Identificação Olfativo Intercultural, é útil para quantificar a perda olfativa em situações em que 
estão disponíveis menos do que cinco minutos de tempo. Este teste é útil em inquéritos à população 
e estudos gerais no local de trabalho. Os odores são bem conhecidos na maioria das culturas. As 
normas de percentil, com base em milhares de participantes, estão disponíveis no Manual de 
Administração do Brief Smell Identification TestTM . Se é a primeira vez que encomenda este teste, 
recomendamos que compre este manual. 

INSTRUÇÕES:  

• Preencha as informações no verso de CADA folheto com o lápis que se junta. ESCREVA DE FORMA LEGÍVEL.  
• Começando com o item 1 do folheto, utilize o lápis que se junta para raspar a etiqueta castanha da esquerda para a direita diversas vezes 

(ver figura). Será libertado um odor. Não raspe demasiado a etiqueta.  
• Cheire a etiqueta raspada e preencha completamente o círculo que corresponde à sua experiência olfativa na coluna à direita. Apague os 

erros completamente. Se o odor que sentiu não se encontrar representado, marque a resposta que mais se aproxima da sua experiência. 
Se não sentir um cheiro presente, dê um palpite e assinale uma resposta. DEVE ASSINALAR UMA RESPOSTA PARA CADA PERGUNTA 
(MESMO QUE NÃO SINTA QUALQUER CHEIRO) PARA QUE O TESTE SEJA VÁLIDO.  

• Coloque o folheto concluído e o lápis no envelope e devolva-os ao administrador do teste. Certifique-se de que respondeu a todas as 
perguntas e que as informações se encontram preenchidas no verso do folheto. Obrigado. 

 

 

 

 

 

Each test is single use only 

 
Keep Dry 


