
Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos váratlan eseménynek a következőnek kell lennie: jelentést tesz a gyártónak és a tagállam illetékes 
hatóságának. 
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 TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP  
TERMÉKKATEGÓRIA: Sensonics mikrokapszulázott szaglástesztek 

TERMÉK NEVE: The Smell Identification TestTM (UPSIT®) 

LEÍRÁS: 

A The Smell Identification TestTM [UPSIT] átfogó, 40 tételből álló tesztünk. Ez a rendelkezésre álló 
legmegbízhatóbb (tesztelés-újratesztelés r=0,94) és legpontosabb szaglásteszt. Ez a szaglástesztelés 
világszintű szabványa. Abszolút mértékben jelzi a szaglás elvesztését (anoszmia; enyhe, mérsékelt 
vagy súlyos mikroszómia), valamint relatív jelzést ad az életkorra és nemre vonatkozó percentilisek 
alapján. Mutatót biztosít a szimulálás észleléséhez is. A teljes korosztályt lefedő, közel 4000 férfi és 
nő alapján létrehozott normák. Az első alkalommal vásárlók számára a SITTM alkalmazási kézikönyvet 
ajánljuk, amely pontozási kulcsot is tartalmaz a borító belsejében.  

UTASÍTÁSOK:  

• A mellékelt ceruzával töltse ki az adatmezőket MINDEN EGYES füzet hátoldalán. ÍRJON OLVASHATÓAN!  

• Az 1. számú füzet 1. oldalával kezdve, a mellékelt ceruzával dörzsölje meg a barna címkét (a mellékelt kép szerint) balról jobbra többször. 
Ezáltal felszabadul egy illat. Ne dörzsölje túlságosan erősen a címkét!  

• Szagolja meg a ledörzsölt címkét, és satírozza be a szaglási élményének megfelelő kört a jobb oldali oszlopban. Ha hibázott, radírozza ki 
teljesen a kört. Ha nincs felsorolva az az illat, amelyet érzett, akkor azt a kört satírozza be, amelyiknél a válasz a legközelebb áll a szaglási 
élményéhez. Ha nem érzett semmit, akkor tippeljen, és jelöljön meg egy választ. AHHOZ, HOGY A TESZT ÉRVÉNYES LEGYEN, MINDEN 
EGYES KÉRDÉSNÉL MEG KELL JELÖLNIE EGY VÁLASZT (AKKOR IS, HA NEM ÉRZETT SEMMIT).  

• Miután mind a 10 kérdést megválaszolta a füzetben, töltse ki sorrendben (azaz a 2-tól a 4-ig) a másik három füzetet is.  

• Helyezze a teljesen kitöltött füzeteket és a ceruzáját a borítékba, és adja vissza azokat a teszt vezetőjének. Ügyeljen arra, hogy mind a 40 
kérdést megválaszolja, és hogy minden egyes füzet hátoldalán ki legyenek töltve az adatmezők. Köszönjük!  
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Each test is single use only 
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