
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. 
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 BLAD MET PRODUCTINSTRUCTIES  
PRODUCTCATEGORIE: Geurtesten met micro-capsules van Sensonics 

PRODUCTNAAM: De Smell Identification TestTM (UPSIT®) 

BESCHRIJVING:  

De Smell Identification TestTM [UPSIT] is onze uitgebreide test met 40 items. Het is de meest 
betrouwbare (test-hertest r=0,94) en nauwkeurige geurtest die er is. Het is de wereldwijde standaard 
voor geurtesten. Geeft een absolute indicatie van geurverlies (anosmie; milde, matige of ernstige 
microsomie) en een relatieve indicatie op basis van leeftijds- en geslachtsgerelateerde percentielen. 
Biedt ook een index om simulering te detecteren. Er zijn normen van bijna 4.000 mannen en vrouwen 
uit de hele leeftijdscategorie opgenomen. Als dit uw eerste aankoop is, raden wij u de SITTM-
toedieningshandleiding aan, met een scoresleutel aan de binnenzijde van de voorpagina.  

INSTRUCTIES:  

• Vul de informatie achter op ELK boekje in met het bijgevoegde potlood. SCHRIJF DUIDELIJK EN IN HOOFDLETTERS.  

• Begin met pagina 1 van boekje 1 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).  

• Nadat u alle 10 vragen in het boekje hebt beantwoord, vult u de andere drie boekjes in volgorde in (d.w.z. van 2 t/m 4).  

• Doe de vier ingevulde boekjes en uw potlood in de envelop en geef ze terug aan de testbeheerder. Zorg ervoor dat alle 40 vragen zijn 
beantwoord en dat de informatie op de achterkant van elk boekje is ingevuld. Dank u.  
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Each test is single use only 

 
Keep Dry 


