PRODUKTVEJLEDNING
PRODUKTKATEGORI: Sensonics’ mikroindkapslede lugttest
PRODUKTNAVN: Smell Identification TestTM (UPSIT®)
BESKRIVELSE:
Smell Identification TestTM [UPSIT] er vores omfattende test med 40 punkter. Det er den mest pålidelige
(test-gentest r=0,94) og nøjagtige lugttest på markedet. Det er den verdensomspændende standard
for lugttest. Giver en absolut indikation af lugttab (anosmi; mild, moderat eller svær mikrosomi) samt
en relativ indikation baseret på alders- og kønsrelaterede percentiler. Giver også et indeks til at
detektere simulering. Normer fra næsten 4.000 mænd og kvinder, der spænder over hele
aldersgruppen, er inkluderet. For førstegangskøbere anbefaler vi SITTM-administrationsvejledningen,
som indeholder pointnøgle på indersiden af forsiden.

ANVISNINGER:

•

Udfyld informationen på bagsiden af HVERT hæfte ved hjælp af den medfølgende blyant. SKRIV TYDELIGT.

•

Med den medfølgende blyant starter du med side 1 i hæfte 1 og kradser på den brune etiket fra venstre mod højre (se billede). Dette
frigør en duft. Undlad at skrabe for meget på etiketten.

•

Snus til den label, du har skrabet på, og udfyld den cirkel, der svarer til din lugtoplevelse, i kolonnen helt til højre. Fejl skal slettes
fuldstændigt. Hvis den lugt, du oplever, ikke er repræsenteret, markeres det svar, der kommer tættest på din oplevelse. Hvis du ikke
fornemmer en lugt, skal du gætte og markere et svar. DU SKAL MARKERE ET SVAR FOR HVERT SPØRGSMÅL (OGSÅ SELV OM DU INTET
KAN LUGTE), FØR TESTEN ER GYLDIG.

•

Efter at have besvaret alle 10 spørgsmål i hæftet skal du udfylde de tre andre hæfter i rækkefølge (dvs. fra 2 til 4).

•

Placer det udfyldte hæfte og din blyant i kuverten, og aflevér den til testadministratoren. Sørg for, at alle 40 spørgsmål er besvaret, og at
informationerne på bagsiden af hvert hæfte er udfyldt. Tak.
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Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, bør være indberettes til fabrikanten og medlemsstatens kompetente myndighed.

